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Ata de Reunião do Comitê de Arboviroses 
 

Nº de Controle: 05/2018 

 

Assunto: Reunião ordinária 

 

Data: 28/11/2018      Horário: Início às 15:00 h / Término 16:30 h. 

 

Participantes: Leonardo Marques da Silva, Michele Marques Marinho, Robson de Sousa Lima, 

Amarildo Germano, Roni Nazário de Oliveira, Maria Betânia Costa, Michelli de Matos Moreno, 

Márcia Adriane Lopes, Lílian Paula L. A. Demétrio Rosa, FlávioRosa Ribeiro, Conceição Lima 

Lopes e Rachel Lage Brito. 

 

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

Rachel iniciou a reunião justificando as possíveis ausências de alguns integrantes do Comitê, em 

função de inúmeros eventos e reuniões relevantes que estão acontecendo simultaneamente em nossa 

cidade, como o Dia D de conscientização e combate ao mosquito Aedes aegypti, que acontecerá na 

próxima sexta-feira, 30 de novembro, na E.E. Imaculada Conceição, e está mobilizando inúmeras 

instituições públicas e privadas.Em seguida, passou-se à leitura da Ata da reunião anterior. 

 

Após a leitura, três novos integrantes do Comitê de Arboviroses foram apresentados: Márcia Adriane 

(representando a Rede Comunitária em Ação – RECOA), Conceição Lima (representante da ONG 

Lagoa Viva e do RECOA) e Flávio Rosa (RECOA).  

 

Rachel iniciou a Apresentação do Levantamento do LIRAa relativo ao mês de outubro, que 

apresentou índice de infestação 1,3 (caracterizando Status Médio).  

Rachel informou a todos sobre a confirmação do primeiro caso positivo de Dengue neste segundo 

semestre do ano. A notificação foi feita diretamente na Vigilância em Saúde, onde a mãe do paciente 

compareceu, trazendo resultado do exame, por orientação do Médico. O caso ocorreu no Bairro 

Teotônio Batista de Freitas em meados do mês de novembro. 

 

Ações Pactuadas 

Discutiu-se sobre a importância de sensibilizar a população para ajudar nas ações de combate ao 

vetor da Dengue, através da eliminação dos criadouros do mosquito. Uma proposta sugerida para 

causar um impacto positivo nesse sentido foi a de levar até a população informações atualizadas 

sobre a situação da Dengue no município, através dos quatorze Postos de Saúde, onde poder-se-ia 

disponibilizar conteúdo áudio-visual para ser transmitido nas TV’s instaladas nestes Postos, enquanto 

as pessoas ficam aguardando atendimento. Leonardo ficou de verificar a possibilidade de levar a 

efeito essa ação.  

 

Michelli de Matos propôs à Márcia Adriane a realização de uma ação conjunta para colocar em 

prática o Mutirão da Limpeza. 

Márcia evidenciou a fragilidade (dificuldade de acesso) de comunicação entre a população e o poder 

público no que tange a denúncias, como por exemplo, o despejo de entulhos nas ruas, procedimento 

este que não é mais permitido por lei; e que há uma burocracia para que denúncias relativas a essa 

prática sejam registradas.Leonardo ficou responsável de trazer uma resposta para essa questão. 
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Foi apresentada uma proposta de fortalecer a Comissão responsável pela Ação de Mutirão de 

Limpeza com as participações das companheiras Conceição e Márcia, para buscar soluções para a 

questão do lixo próximo à lagoa localizada no Bairro Lagoa de SantoAntônio e, também, 

sensibilização dos habitantes do Acampamento dos Ciganos, quanto à higiene e manejo do local. 

 

Lílian Paula informou que a COPASA autorizou a divulgação da campanha do combate ao Aedes nas 

contas de água dos moradores de Pedro Leopoldo. O Comitê de Arboviroses deve elaborar a frase 

que será inserida na Nota Fiscal /Fatura de Serviços (Conta de água) e enviar o mais breve possível 

para a Lílian. 

 

Rachel encerrou a reunião, destacando a realização da palestra sobre Arboviroses no auditório do 

Laboratório Nacional Agropecuário – LANAGRO-MG. 

 

 

 

Próxima reunião: A definir. 

 

Pauta: Ações pendentes do Comitê de Arboviroses. 

 
Relator: Roni Nazario de Oliveira 

 


