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REQUERIMENTO N° 004/2020 

EMENTA: Requer à Senhora Prefeita Municipal, 
informações a respeito das providências adotadas 
pela Administração para conter o elevado número 
de casos confirmados e outros tantos de suspeita 
de dengue no Município. 

AUTORIA: Vereadora Vani Aparecida Ribeiro de 
Carvalho Barbosa 

Basta adentrar na Unidade Básica de Saúde do Município, em 
qualquer dia e horário para constatar o elevado número de munícipes que buscam 
atendimento médico com suspeita de dengue, não obstante os inúmeros casos já 
confirmados da doença. 

Temos acompanhado de perto o sofrimento da nossa população com 
os sintomas dessa doença que não escolhe suas vítimas e gera muito desconforto 
sobretudo nas crianças e idosos. 

Vários vereadores desta Casa de Leis, incluindo a que subscreve o 
presente e a própria Prefeita Municipal também padeceram com essa doença. 

Dadas as proporções desse grave problema que, ao nosso ver já pode 
ser considerado uma nova epidemia da doença em nossa Cidade, sabemos que é 
muito difícil a confirmação da doença, caso a caso, não obstante exista essa 
necessidade, até para saber a forma correta de lidar com essa situação. 

Pelo exposto, REQUEIRO à Senhora Prefeita Municipal, com base na 
Lei Orgãnica do Município de Potim e no Regimento Interno da Cãmara, que 
informe a esta Casa de Leis, o quanto segue: 

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? 

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

3. O que será feito daqui pra frente para se evitar novas epidemias? 
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4. De que forma o Poder Legislativo pode colaborar com o Executivo para 
acabar com esse grave problema que tanto tem afligido nossa 
população? 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 27 de janeiro de 2020 
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