
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
'TERRA DO ARTESANATO" 

Potim, 19 de fevereiro de 2020. 

Ref.: Requerimento n° 004/2020 

Autoria: Vereadora Vani Aparecida Ribeiro de Carvalho Barbosa 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao Requerimento supra, encaminho o Ofício n° 

08/2020, expedido por nossa Secretaria de Saúde, com as informações requeridas. 

Cordialmente, 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 
Prefeita Municipal 

Excelentíssimo Senhor 

Vereador Rogério Paschoal da Silva 

DD. Presidente da Câmara Municipal de Potim — SP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
DIVISÃO MUNICIPAL DA SAÚDE 

Oficio n.° 08/2020-DMS-POTIM 

Potim, 18 de fevereiro de 2020. 

A Exma. Senhora 
Erica Soler Santos de Oliveira 
Prefeita Municipal 
Potim-SP 

Assunto: Resposta aos questionamentos solicitados a essa secretaria no 
requerimento n° 004/2020, na pessoa do Sra. Vani Aparecida Ribeiro de Carvalho Barbosa. 
(Anexo) 

Caro Senhora. 

Vimos por meio deste subsidiar respostas aos quesitos abaixo listados, solicitados pelo 
Sra. Vani Aparecida Ribeiro de Carvalho Barbosa, vereadora do Município de Potim, que requer 
informações a respeito das providencias adotadas pela Administração para conter o elevado numero 
de casos confirmados e outros tantos de suspeita de dengue no Município. 

1. Qual o número oficial de casos confirmados da dengue e outras doenças 
transmitidas pelo mesmo mosquito em nosso Município, no ano de 2019 e no 
ano de 2020 até a presente data? 

R: Até a presente data temos no município de Potim, 1444, sendo que em 2019 
foram aproximadamente 2300 casos. Nesse período não houve registro de casos de 
outras doenças causadas pelo mosquito Aedes. 

2. A Administração Município estima que esse número oficial possa ser ainda 
maior? Em caso de positivo qual a estimativa.? 

R: Com ações implementadas de bloqueio e combate a doença no município 0 

numero de casos suspeitos já não representa mais o quantitativo de casos que possa 
sugerir uma nova epidemia, sendo esse casos decrescente a um entendimento que as 
ações implantadas surtiram efeito e continuam sendo aplicadas junto a comunidade 
afim de garanti a manutenção da situação de normalidade. 

3. O que será feito daqui pra frente para se evitar novas epidemias? 

R: A principal ação afim de que não se repita esse situação de epidemia ainda é a 
informação junto a população da importância de se acabar com os criadouros do 
mosquito, para isso a campanha de conscientização é de suma importância e deverá 
ser vinculada nas mídias sociais que se tornaram uma importante ferramenta nesse 
quesito. Junto a isso as ações de controle de vetores, arrastões, palestras nas 
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instituições de educação e social e também campanhas junto a população 
continuarão sendo realizadas, pela equipe da Vigilância epidemiológica e da saúde. 

4. De que forma o Poder Legislativo pode colabora com o Executivo para acabar 
com esse grave problema que tanto tem afligido nossa população? 

R: O Poder Legislativo exerce importante papel nesse cenário por meio de parceria 
na divulgação das ações correlatas por essa administração no combate à dengue, 
sendo que a divulgação dos cuidados com a doença e também a prevenção da 
mesma em sua redes de contato com a população sempre serão de grande ajuda ao 
município e a administração como um todo. 
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Maria Rodineia R rigues Paixão 
Secretár~urficipal de Saúde 

Potim-SP 

Praça Josino Ribeiro da Silva S/N -CEP: 12525-000 -Fone: (12) 3112-9222 
e-mail saude@potim.sp.gov.br e-mail saúde.pmp@bol.com.br 


