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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº

DE 2019

(Do Deputado Dr. Leonardo)

Solicita

o

envio

de

Requerimento de Informações ao Sr. Ministro
de Estado da Saúde sobre a atuação ao
combate à Dengue, Zika e Chikungunya no
estado de Mato Grosso.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal,
requeiro que, ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ao Sr. Ministro de
Estado da Saúde requerimento de informação sobre estratégia e atuação no
diagnóstico e combate à endemias, especificamente aquelas cujo vetor de
transmissão é o mosquito “aedes aegypti” (dengue, zika e chikungunya):
Indagações específicas:
1. Quais os valores repassados ao estado de Mato Grosso e aos municípios
do referido estado, no período 2016/2017/2018, para ações de combate à
dengue, zika e chikungunya?
2. Quais as ações foram financiadas pelo recurso transferido no período
2017/2018? Favor descrevê-las.
3. Qual o percentual de efetividade na execução (financeira e por metas) das
elencadas como resposta ao item anterior?
4. Quais são os dados dos levantamentos do LIRAa – mapeamento rápido dos
índices de infestação por aedes aegypti nos municípios de Mato Grosso no
período 2016/2017/2018?
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5. Quais municípios de Mato Grosso receberam as caminhonetes para acoplar
os equipamentos fumacês de ações locais?
6. Como é feita a manutenção da frota das caminhonetes enviadas pelo
Governo a Mato Grosso?
7. Existe algum monitoramento do estado operacional das caminhonetes junto
ao Estado/Municípios?
8. Além dos valores transferidos de forma regular, o Ministério da Saúde tem
alguma estratégia de atuação específica para casos pontuais onde o Liraa
(Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) seja
superior a 1%? Favor discriminar quais.
9. Qual o valor gasto na aquisição de testes rápidos para diagnóstico de
dengue, zika e chikungunya pelo Ministério da Saúde de 2016 a 2018?
Favor discriminar regimes de contratação, valores por fornecedor e validade
dos lotes.

JUSTIFICAÇÃO

Notícia do final de 2018, informava que no estado de Mato
Grosso, 98 cidades estavam em situação de alerta ou risco de surto de
dengue, zika e chikungunya, de acordo com o novo Levantamento Rápido de
Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa).
Desse total, 28 estavam em risco de surto das doenças. Outras
70 cidades apareciam em alerta e 86 estavam em situação satisfatória.
A capital do estado, Cuiabá, estava em situação de alerta. Em
Mato Grosso, a maior parte dos criadouros foi encontrada em depósito de lixo
(2.123), seguida de depósitos de água (1.224) e domiciliares (796).
Este assunto é extremamente preocupante e como médico, tenho
a convicção que o combate ao “aedes aegypti” é fundamental para a saúde
pública no meu Estado de Mato Grosso.
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Gostaria de receber informações atualizadas conforme as
indagações anteriores a fim de monitor a efetividade da política pública de
combate a dengue.
Diante do exposto, solicito que sejam prestadas as informações
para que possamos atuar para amenizar a situação e permitir melhor
atendimento à população que necessita de serviços na saúde pública.
Sala das Sessões, em

de março de 2019

Deputado Dr. Leonardo
Solidariedade/MT

