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INDICAÇÃO N° 004/2020 

EMENTA: Indica ao Poder Executivo que determine 
ao setor competente da municipalidade, com a 
máxima urgência, a limpeza das dependências do 
Departamento Municipal de Obras e Viação e 
providencie a retirada das carcaças de veículos 
inutilizáveis, pneus velhos, compartimentos de 
veículos que acumulam água entre outros, afim de 
erradicar os crìadouros do mosquito transmissor da 
dengue naquele local. 

AUTOR: Vereador Willian dos Santos Amaral 

O Município de Potim, mais uma vez, vem sofrendo com uma epidemia de 
dengue que está castigando os moradores da nossa Cidade. 

Como vem sendo dito de forma exaustiva, na maioria das vezes esse grave 
problema tem como responsáveis aquelas pessoas que não olham e não cuidam dos 
seus quintais, não permitem a entrada dos agente autorizados para efetuarem a 
inspeção e, não tomam as medidas necessárias para evitar a proliferação do mosquito 
AEDES AEGYPTI, transmissor da dengue, que encontra locais propícios para 
multiplicação quando há água parada. 

Para erradicar o mosquito em nossa Cidade, além das inspeções, 
distribuição de folhetos educativos e programas para conscientização sobre a 
importãncia de estar sempre policiando a sua moradia e terrenos próximos, o Poder 
Público deve ser o primeiro a dar o exemplo aos cidadãos, fiscalizando constantemente 
as praças, repartições, logradouros e demais locais de sua competência, a fim de 
eliminar os criadouros do mosquito transmìssor da dengue. 

Recebi diversas reclamações de moradores sobre a existência de uma área 
ao ar livre de responsabilidade da Prefeitura Municipal, localizado mais 
especificamente nas dependências do Departamento de Obras e Viação, popularmente 
chamado de DOV, onde se verifica a existência de diversos veículos inutilizáveis, 
carcaças de veículos antigos da frota, pneus acumulando água, entre outros 
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compartimentos que permanecem há vários meses nesse espaço sem um destino 
adequado, situação que pode ser comprovada através das imagens anexas. 

Diante do exposto, INDICO ao poder executivo municipal, que determine ao 
setor competente da municipalidade, com a máxima urgência, a limpeza das 
dependências do Departamento Municipal de Obras e Viação e providencie a retirada 
das carcaças de veículos inutilizáveis, pneus velhos, compartimentos de veículos que 
acumulam água entre outros, a fim de erradicar os criadouros do mosquito transmissor 
da dengue naquele local. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 08 de Janeiro de 2020 
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WILLIAN UUS SANTOS AMARAL 
Vereador — PV 
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