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Ata de Reunião do Comitê de Arboviroses 
 

Nº de Controle: 04/2018 

 

Assunto: Reunião ordinária 

 

Data: 17/10/2018      Horário: Início às 14:20 h / Término 16:30 h. 

 

Participantes: Lílian Paula L. A. Demétrio Rosa, Robson de Sousa Lima, Roni Nazário de Oliveira, 

Diolina Felícia Cota, Franklin Almeida Maia, Ana Paula Araújo Fava, Misael Elias Gonçalves, 

Michelli de Matos Moreno, Rachel Lage Brito. 

 

Descrição (assuntos tratados, definições, próxima reunião, etc.): 

 

Rachel abriu a reunião ressaltando a importância do Comitê de Arboviroses. Após, Michelli 

realizou a leitura da Ata da 3ª reunião, com aprovação de todos. Rachel apresentou ao Comitê o novo 

membro, Roni, Educador em Saúde do município.  

Rachel iniciou a apresentação com um breve resumo dos dados do LIRAa de agosto. Em 

seguida, passou a apresentar cada uma das metas pactuadas pelo Comitê na reunião de setembro. 

As ações relativas ao planejamento de mutirão de limpeza não foram realizadas por falta de 

coordenação entre os responsáveis pelas mesmas. Ficou acordado uma reunião entre eles no dia 

01/11, já com o resultado das primeiras iniciativas. 

Foram sugeridas algumas soluções para que estas Ações possam ser levadas a efeito. 

Pediu-se constar em Ata, os nomes de Osmar (Setor de Obras) e Daniel Lucas (VISA), que 

deverão integrar a equipe responsável por esta ação. 

Ações 6 e 7: Houve mudanças nessas ações. Diolina propôs palestra com a Associação de Mães 

do Lions. Será agendada uma data e confirmada com a responsável pela Vigilância em Saúde. 

A Intercement, na execução de sua Ação, promoveu o Projeto Geração Sustentável, que 

envolveu alunos da E.M. Isabel Gomes, e resultou uma interessante produção de vídeos educativos 

sobre o combate à Dengue. 

A Lílian irá verificar a viabilidade (legal e institucional) para realizar a Ação de incluir na 

Conta de água informativo sobre a Dengue. 

Michelli apresentou os dados do relatório elaborado sobre denúncias ingressas na VISA 

relacionadas à proliferação de vetores potenciais às arboviroses. 

Apresentou, também, as Legislações que norteiam as atividades da VISA e falou dos desafios e 

dos avanços nas atuações da Divisão. 

Rachel ressaltou que o caráter imparcial do Comitê é de grande relevância, pois favorece a 

acessibilidade a todas as camadas e setores da sociedade. 

 

Encerrou-se a reunião após os presentes estabelecerem que novas ações serão pactuadas 

somente após a conclusão das Ações Pactuadas já iniciadas. 

 

Próxima reunião:  
 

Pauta: Ações pendentes do Comitê de Arboviroses. 

 
Relator: Roni Nazário de Oliveira 

 


