
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
'TERRA DO ARTESANATO"" 

Potim, 19 de fevereiro de 2020. 

Ref.: Requerimento n° 008/2020 

Autoria: Vereador Márcio de Cássio Raymundo 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao Requerimento supra, encaminho o Ofício n° 

010/2020, expedido por nossa Secretaria de Saúde, com as informações requeridas. 

Cordialmente, 

..~s~ 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 

Prefeita Municipal 

Excelentíssimo Senhor 

Vereador Rogério Paschoal da Silva 

DD. Presidente da Cãmara Municipal de Potim — SP 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000 
Tel: (12) 3112.9200 - e-mail: secretariana,potim.sp.gov.br

CNPJ:65.042.855/0001-20 - I.E.: Isento 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
DIVISÃO MUNICIPAL DA SAÚDE 

Oficio n.° 010/2020-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° 008/2020, na pessoa do Sr. Márcio de Cassio Raymundo. (Anexo) 

Caro Senhor. 

Vimos por meio deste subsidiar respostas aos quesitos abaixo listados, solicitados pelo 
Sr. Márcio de Cássio Raymundo, vereador do Município de Potim, que requer informações a 
respeito do apoio do Exercito Brasileiros no combate à dengue em nossa cidade e também da forma 
que esta sendo feita a visita e fiscalização nas casas, no comércio e terrenos baldios no Municipio. 

1. A Administração Municipal solicitou o apoio do Exercito Brasileiros para a 
realização de visitas às casas e aos comércios da Cidade, como parte da 
campanha de combate ao mosquito transmissor da dengue? 

R: Sim, Tal solicitação se deu através de contato telefônico e posterior envio de 
oficio de n° 001/2020 (em anexo) para colaboração no combate a epidemia de 
dengue. 

2. Em caso negativo, qual o motivo, e em caso de positivo qual o retorno foi dado 
a essa solicitação? 

R: A solicitação foi atendida de pronto, sendo solicitado a reiteração do oficio 
001/2020, através do oficio n° 002/2020 (em anexo). 

3. Como está sendo realizado o trabalho de visitas às casas, comércios e terrenos 
baldios para averiguar a existência de criadouros do mosquito transmissor da 
dengue e como está sendo a receptividade da população? 

R: O trabalho é feito casa a casa, onde é verificado se existem criadouros e 
conscientização da população quanto aos riscos das doenças e como eliminar os 
focos do mosquito. Também tem sido realizado a nebulização nas casas com grande 
índice de aceitação por parta da população. Nos casos de terrenos baldio os mesmos 
são encaminhados para a fiscalização da prefeitura e em caso de não aceite por parte 
do morador para a visita o mesmo é encaminhado para a Vigilância Sanitária. 
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4. A Prefeitura Municipal tem planos de adotar medidas mais firmes com relação 
aos proprietários de imóveis que se negam a receber os agentes de fiscalização? 

R: Não existe uma medida oficial, porem quando os agentes de endemias são 
recusados para adentrar aos imóveis os mesmos são encaminhados para o setor de 
vigilância sanitária que pode aplicar o código sanitário em vigência. 

5. Existe legislação Estadual ou Federal que ampare essa providencia ou existem 
estudos visando a criação de lei municipal nesse sentido? 

R: Sim, o código sanitário 10.000 de 1997. 

a; ~~•, ~,, 'guese~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

Potitn, 06 de janeiro de 2020. 

Oficio n° 001/2020 
Secretaria Municipal de Saúde de Potim 

Caro Sr. 

O município de Potim atualmente encontra-se em estado de emergência na saúde publica 
municipal devido a uma epidemia de dengue que assola nossa população, sendo que nesse momento 
toda aajuda ébem-vinda para que possanios reverter esse quadro. Para tanto estaremos realizando t.tm 
arrastão de forma continua nos próximos 30 dias que set•á realizado de segunda a sexta feira das 
08:OOhs as 12:OOhs e das 13:OOhs as 17:OOhs. 

Nesse sentido solicitamos que nos sejam disponibilizados 10 (dez) militares para nos 
auxiliarem nesse trabalho e também O1 (um) caminhão para atuação juntamente as equipes sendo que o 
combustível desse equipamento será subsidiado integralmente pelo município de Potim, através de sua 
Secretaria Municipal de Saúde, não havendo assim operação ao 5° Batalhão de Infantaria Leve de 
Lorena. 

Para auxiliar a comunicação informo meu contato telefônico pessoal Maria Rodineia —
Secretaria de Saúde, (12) 99608-7912, comercial (12) 3112-9222 e também do Sr. Francisco Vitoriano 
— Diretor de Planejamento (12)3112-9217 e (12) 9880-20991 

Sem mais para o momento, me coloco a disposição e expresso meus votos de estima e 
consideração. 

Atenciosamente. 

Ao Ilmo. 

a Rodrigues Paixáo 
~, — 045883188.37 

•~cretária Municipal de Saúd 
Potlm-SP 

Maria Ródineia Rodrig - s Paixão 
Secretá 'a Munic' ~ . de Saúde 

n-SP 

Sr. Tenente-Coronel Mauricio Aparecido França 
Comandante do 5° Batalhão de Infantaria Leve 
Lorena-SP 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

Potim, 07 de janeiro de 2020 

Of cio n° 002/2020 
Secretaria Municipal de Saúde de Potim 

Caro Sr. 

Venho por meio deste reiterar o oficio 001/2020, ,outrora encaminhado a Vossa Senhoria e 
na oportunidade deste momento, confirmar que será disponibilizado ocombustível utilizado no veiculo 
do 5 °Batalhão de Infantaria Leve de Lorena, utilizado no trabalho contra a epidemia de dengue em 
nosso município e também disponibilizar refeição aos militares que estarão colaborando conosco nesta 
empreitada. 

Sem mais para o momento, me coloco a disposição e expresso meus votos de estima e 
consideração. 

Atenciosamente. 

Ao Ilmo. 
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Sr. Tenente-Coronel Mauricio Aparecido França 
Comandante do 5° Batalhão de Infantaria Leve 
Lorena-SP 
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