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REQUERIMENTO Nº 302/18 
 

CONSIDERANDO que, a Leishmaniose é uma doença crônica causada pela picada do mosquito-palha 

que transmite o parasita Leishmania. E, suas fontes de infecção são principalmente, os animais silvestres 

e os insetos flebotomíneos que abrigam o parasita em seu tubo digestivo, porém, o hospedeiro também 

pode ser o cão doméstico; 

 

CONSIDERANDO a importância do diagnóstico precoce, tratamento adequado dos casos humanos e 

redução do contato homem-vetor (mosquito); uso de repelentes, mosquiteiros, telas finas em portas e 

janelas; e, também, a necessidade de reforçar as medidas de controle, especialmente, no que diz respeito 

aos cães infectados, principalmente, nas áreas endêmicas de LV (Leishmaniose Visceral); e, 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador vem recebendo denúncias de moradores, de que já existem casos 

em nosso município da doença Leishmaniose, que tem se manifestado em cães domésticos, porém não 

temos acompanhado nenhum trabalho de prevenção ou de alerta sobre a referida doença. 

 

Diante do exposto, REQUEREMOS à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) É do conhecimento do Chefe do Executivo que temos alguns casos de Leishmaniose em Votorantim? 

 

b) Em caso negativo, o Chefe do Executivo poderia verificar junto ao órgão competente se há algum 

registro Leishmaniose em Votorantim e quantos casos foram registrados?  

 

c) Quais são os planos de ação que o órgão competente juntamente com a Prefeitura irá realizar para a 

prevenção da referida doença na cidade? 

 

Que do deliberado se dê ciência aos órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim – Canal 3; 

 Jornais: Ipanema, “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim”, “Diário de Sorocaba” e 

“Cruzeiro do Sul”; 

 Departamentos Jornalísticos das Rádios: Band FM, Cantate FM, Cruzeiro FM e Nova 

Tropical FM; 

 Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. Irineu Oliveira; 

 Blog do Senhor Edson Correa: http://cidadaovotorantinense.blogspot.com.br; e, 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

Salão Nobre “Francisco Munhoz”, em 23 de outubro de 2018. 

 
 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“Zelão” 

Vereador 

 

Apoiamento dos Vereadores: 

 

 

 

ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO FABÍOLA ALVES DA SILVA PEDRICO 

“Pastor Lilo” 
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