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"POTIM -TERRA DO ARTESANATO" 

REQUERIMENTO N° 008/2020 

EMENTA: Requer à Senhora Prefeita Municipal, 
informações a respeito do apoio do Exercito Brasileiro no 
combate à dengue em nossa Cidade e também da forma 
como está sendo feita a visita e fiscalização nas casas, no 
comércio e terrenos baldios no Município. 

AUTOR: Vereador Márcio de Cássio Raymundo 

A situação da dengue em nossa Cidade é motivo de muita preocupação 
entre a população Potinense e também para os poderes constituídos, Executivo e 
Legislativo, que tentam buscar soluções para sanar o mais rapidamente esse grave 
problema. 

Nesse sentido, todos os caminhos devem ser explorados ao máximo e toda a 
ajuda é bem vinda. 

Ante o exposto, REQUEIRO à Senhora Prefeita Municipal, com base no 
Regimento Interno da Câmara e na Lei Orgânica do Município, atendidas as formalidades 
regimentais, que informe a esta Casa de Leis, o quanto segue: 
1. A Administração Municipal solicitou o apoio do Exercito Brasileiro para a 

realização de visitas às casas e ao comércio da Cidade, como parte da campanha 
de combate ao mosquito transmissor da dengue? 

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

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

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? 

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

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 29 de Jar~iro de 2020. 
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