
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMITÊ MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À DENGUE

Ata da primeira reunião do Comitê Municipal de Mobilização e Integração das Ações
de Combate à Dengue, realizada em caráter ordinário às quatorze horas do dia vinte e
seis de junho de dois mil e dezoito. Rachel Lage deu início a reunião, apresentando o
comitê  e  objetivo  dessas  reuniões,  apresentou  todos  os  presentes  e  agradeceu  a
participação de todos. 

Passou-se para a Chefe de Divisão de Vigilância em Saúde, Michelli Moreno, que se
apresentou  e  agradeceu  a  participação  de  todos.  Passou-se  para  Misael  Elias  que
realizou  uma  apresentação  do  seu  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso,  de  sua
especialização em saúde pública.

Rachel Lage apresentou a situação epidemiológica da Dengue, Zika e Chikungunya no
município de Pedro Leopoldo. Rachel falou da importância de cada parceiro realizar
uma ação, sendo as ações propostas: 
1- Criação de grupo de Whatsapp do Comitê das Arboviroses pela Vigilância em Saúde;
2- Capacitação dos ACE’s e ACS’s pela Atenção Primária; 
3- Ação educativa no bairro Santo Antônio da Barra pelo LANAGRO; 
4- Reunião com os diretores das escolas municipais pela Secretaria de Educação; 
5- Apresentação do Comitê durante a reunião do mês de agosto na Lafarge/Holcim; 
6- Ação educativa na Incopre com auxílio da Vigilância em Saúde; 
7- Programação de um mutirão de limpeza com a Secretaria de Meio Ambiente; 
8- Divulgação da importância da limpeza de calhas pela Secretaria de Meio Ambiente;
9- Ação educativa durante o evento Bem-Fazer pela Intercement. 

Hélio Renato ressaltou a importância em informar sobre a doença Zica e seus agravos a
saúde. Rachel colocou em votação a data da próxima reunião, sendo agendado para o
dia 01/08/2018. Rachel deu por encerrada a reunião.

Próxima reunião: 01/08/2018

Pauta: Acompanhamento das Ações propostas pelo Comitê de Arboviroses.

Relator: Daniel Lucas do Carmo
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