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Vereadora Justines F.G Magagnin saudou a todos e disse que escutamos todos os dias na 
televisão e rádio sobre o problema do mosquito Aedes. Salientou que não poderia ser 
diferente aqui a preocupação quanto a essa questão, por isso estão fazendo um trabalho de 
prevenção, através da Secretaria da Saúde com toda a sua equipe. Explicou que as agentes 
comunitários de saúde estão passando de casa em casa, olhando os arredores das residências 
para ver se há algum foco. Falou contarem também com a ajuda do senhor Nelson, pois 
quando encontram larvas, elas são coletadas por ele e enviadas para análise. Comentou 
estarem sendo bem recebidos por todas as famílias que foram visitadas até o momento, por 
isso agradecem a colaboração de todos que recebem as agentes em suas residências e se 
engajam nessa campanha. Informou que as famílias que ainda não foram visitadas, serão nos 
próximos dias, pois estão somente entre três agentes trabalhando, o que torna a tarefa um 
pouco mais difícil. Pediu para que cada morador continue fazendo a sua parte, não deixando 
água parada em sua propriedade e se vier a encontrar algum foco, que entre em contato com 
a Secretaria da Saúde para que possam fazer o que for necessário. Falou que a Secretaria da 
Saúde está se mobilizando para a realização de um mutirão, sem data definida, buscando 
envolver todas as demais secretarias do município num trabalho de educação e prevenção. 
Informou que realizada palestra no dia vinte e sete de janeiro, no Centro Comunitário, com a 
Doutora Rafaela, oportunidade em que todas as lideranças da comunidade foram convocadas 
a participar, momento em que foram esclarecidas dúvidas a respeito do mosquito, quando 
todos os presentes mostraram preocupação e se engajaram nesta luta. Para finalizar, disse que 
gostaria de compartilhar com todos os colegas e com a comunidade que, no final do ano de 
dois mil e quinze, receberam a informação do Tribunal de Contas do Estado, de que as contas 
do exercício de dois mil e catorze foram aprovados por unanimidade, sem nenhuma ressalva, 
oportunidade em que presidiu esta Casa. Agradeceu a todos que colaboram e não mediram 
esforços para que isso acontecesse, pois, segundo ela, uma notícia assim é muito gratificante. 


