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JUSTIFICATIVA - PL 0136/2015 
O estado de São Paulo já tem 100 municípios com epidemia de dengue. A capital, 

segundo a Secretaria Estadual da Saúde, enfrenta um surto da doença e o governo anunciou 
que vai reforçar a prevenção e o atendimento médico nas cidades mais críticas. Setenta 
pessoas infectadas pelo mosquito já morreram, em 2015, só no estado de São Paulo. 

Tendo em vista a situação em que se encontra nosso município hoje, com o surto de 
Dengue, queremos promover um método natural de combate ao mosquito da dengue. Tal 
método já foi implantado em várias cidades como Juiz de Fora(MG), Anápolis(MS), 
Dourados(MS), Terezina (PI), Vitoria (ES) e em muitos outros municípios, onde demonstra 
satisfação eficácia no combate biológico ao mosquito da dengue. 

A crotalária, segundo alguns estudos, atraem as libélulas, insetos alados que se 
reproduzem em ambientes com água parada e limpa, assim como faz o mosquito da dengue. A 
libélula é um predador voraz desde seu nascimento. Quando está no estado de larva, se 
alimenta da larva de outros insetos. 

Após um longo período na água, sofre uma metamorfose, ganha asas e torna-se 
adulto, fase em que é capaz de comer 14% do seu peso se alimentando apenas de outros 
insetos voadores, como abelhas, moscas, pernilongos e até mesmo o mosquito Aedes Aegypti. 

A citronela é uma planta aromática de onde é extraída a matéria-prima para fabricação 
de repelentes de insetos, que pode ser cultivada em vasos ou no jardim, obtendo o mesmo 
efeito repelente. 

Nas floriculturas, houve aumento de 500% nas vendas de mudas de citronela. Segundo 
o biólogo José Hermano Ramalho, a planta tem um repelente natural que ajuda a espantar os 
mosquitos. "Ela é uma planta aromática, que produz um óleo e o cheiro desse óleo liberado 
chega no inseto e o sistema nervoso dele cria uma mensagem química que causa a aversão 
do mosquito a essa citronela", explicou. 

O método secundário possibilita a diminuição da incidência das larvas do mosquito. De 
forma nenhuma deve ser o único método utilizado. Nosso intuito é acrescentar mais uma forma 
para ajudar a aniquilar da dengue, esta epidemia que atinge a saúde de nossa população. 

Diante do exposto conto com a colaboração de meus pares para a aprovação do 
presente projeto de lei. 
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