
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO 

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

 

 

Ata da terceira reunião do Comitê Municipal de Mobilização e Integração das Ações de 
Combate à Dengue, realizada em caráter ordinário às quinze horas do dia doze de 
setembro de dois mil e dezoito. Rachel Lage deu início à reunião apresentando ao 
Comitê a Lílian, representante da COPASA, ressaltando sua importância para o 
desenvolvimento das ações de controle das arboviroses e apresentou a composição do 
mesmo. Passou-se para a apresentação do resultado do último Levantamento de Índice 
Rápido do Aedes aegypti – LIRAa, realizado no mês de agosto de 2018, destacando o 
Índice de Infestação Predial, os depósitos predominantes e os bairros positivos de 
infestação pelo Aedes; apresentou as metas pactuadas, destacando quais foram 
realizadas e as não realizadas, apresentando as fotos das ações que foram realizadas. 
Ficando da seguinte forma: 60% das ações realizadas, 33% não realizadas, e 7% 
parcialmente realizadas. Foram pactuadas novas ações juntamente com os membros do 
comitê, sendo elas:  

1) Misael irá encaminhar um ofício à secretaria de obras solicitando um 
representante para composição do comitê; Michelli deverá apresentar o comitê 
ao secretário de obras para conhecimento das ações que são realizadas através do 
comitê;  

2) Amarildo dará continuidade ao desenvolvimento da capacitação no bairro Santo 
Antônio da Barra; 

3) Intercement realizará atividade no entorno da empresa com ações de promoção 
em parceria com a Vigilância em Saúde, Secretaria de Educação, CEMAI e 
Escola Inhazinha;  

4) COPASA irá analisar a possibilidade de divulgação do combate ao Aedes na 
conta de água;  

5) Vigilância Sanitária deverá apresentar um relatório com o número de lotes 
notificados e solicitar a divulgação nos principais meios de comunicação a 
legislação referente a lotes sujos;  

6) Comitê deverá solicitar a divulgação de todas as ações na página da prefeitura;  
7) e as ações que ainda estão pendentes deverão ser executadas.  

 
Rachel colocou em votação a data da próxima reunião, sendo agendado para o 
dia 17/10/2018, às 15:00 horas. Rachel deu por encerrada a reunião agradecendo 
a participação de todos. 


