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PROTOCOLO
19/2023Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 314/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Alexandra Dias Martins, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria 

Municipal de Sa meio de seu Memorando n° 2.448/2022- SMS, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

DANILO HADO
Prefeit

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Memorando 2.448/2022 - SMS

Cajamar, 23 de dezembro de 2022.

A Secretaria Municipal de Governo 
Departamento Tecnico Legislative

Assunto: Memorando n5 3.428/22 - DTL/SMG. Requerimento 314/2022.

Com os nossos cumprimentos iniciais a Vossa Senhoria, diante do 

requerimento supracitado, vimos por meio deste, em resposta ao solicitado, informar 

que a Divisao de Zoonoses e Controle de Vetores, e responsavel pelas a?6es 

relacionadas ao combate aos "Vetores", executando rotineiramente as atividades 

questionadas e tambem de Combate a dengue, alem de outras atividades.

Relative especificamente aos itens solicitados, esclarecemos:

1- Quais medidas sao tomadas quando a Vigilancia em Saude 6 notificada sobre 
casos de escorpides em residencias ou em area publica?

a) apos notificagao por parte do orgao de saude ou mum'cipe, a equipe da Divisao de 
Zoonoses, encaminha os profissionais para analise do local e promover captura dos 
escorpioes.

b) e feito todo process© de orientagao dos moradores.

c) e encaminhado ao setor da Prefeitura de Cajamar, as medidas de Limpeza das areas 
publicas pertinentes.
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d) havendo necessidade, por infestagao, e promovido dedetizagao do local, conforme 
protocolos estabelecidos.

2- Em caso de picada de escorpiao, quais os procedlmentos a serem tornados pela 
vftima?

Sempre procurar atendimento medico nas Unidades de Saude de Urgencia e 
Emergencia, para evitar gravidade. O atendimento sera no Hospital Enf. Antonio 
Policarpo de Oliveira e UPA Jordanesia.

3- Ha campanhas de prevengao, alertando sobre os cuidados para se evitar a 
proliferagao de escorpides e, consequentemente, acidentes?

Sim, foi confeccionado panfleto para distribuigao a populagao e em atividades 
educativas, junto as escolas do municipio.

Panfleto:

escorpides f
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4- Ha dispom'vel estoque de soro antiescorpionico em nosso munidpio? Se sim, em 
quais unidades de saude?

Nao, conforme Plano Estadual, o Soro Antiescorpionico e o Soro Antiofidico 
(Picada de cobras), sao aplicado em referencia estadual, conforme estabelecido:

Referencias:

Criangas ate 12 anos - Hospital Estadual Prof. Carlos da Silva Lacaz (Francisco
Morato).

Adultos - Hospital Estadual Dr. Albano da Franca Rocha Sobrinho (Franco da
Rocha).

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de elevada estima e

considera^ao.

Atenciosamente,

D; reitas

Secretario Adjunto de Saude

Secret;ria Municipal de Govemo
Recebldo m'A,(bl 
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Estado de S3o Paulo

GABINETE DO VEREADOR^^^ municipal de cajamar
APKOVADO
na _i J_ sessao__ \

REQUERIMENTO N° 314 / 2022-
e T '—(—t

am _i:X__/.J.-L-J?
Saulo And^

discussSo e votaf§o unica
. ' wi</ HA I * ______ ___

em

X ^ votos favor;Weis 
/) votos contririos/

Senhor Presidente

PreyuK/lr.Senhores Vereadores e Vereadora,

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e ap6s a deliberate) do 
plenario, que o Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, junto a Secretaria 
competente da municipalidade, conceda informates referentes ao aparecimento de 
escorpides e aos cuidados prestados as vltimas de picadas em nosso munidpio.

1. Quais medidas sao tomadas quando a Vigiiancia em Saude 6 notificada sobre 
casos de escorpides em residencias ou em area publica?

2. Em caso de picada de escorpiSo, quais os procedimentos a serem tornados pela 
vitima?

3. Ha campanhas de preven5ao, alertando sobre os cuidados para se evitar a 
prolifera5ao de escorpides e, consequentemente, acidentes?

4. Ha dispomvel estoque de soro antiescorpionico em nosso munidpio? Se sim, em 
quais unidades de saude?

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento considerando que chegaram at6 n6s, por meio 
de munlcipes, relates da presenga de escorpioes em residdneias e, com isso, 6 legltima a 
preocupagao, assim como os questionamentos, diante da gravidade que a picada de 
escorpiSo pode representar. AI6m disso, 6 importante que o munidpio esteja provido com 

antiescorpidnico, haja vista que ele tern como objetivo garantir o atendimento 
emergencial em episodios graves de picadas de escorpiao, geralmente envolvendo 
criangas e idosos.

o soro

Plen£rio Ver. Waldomiro dos Santos, 23 de novembro de 2.022.

Secretaria Municipal de Governo 
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Alexafidfo Dias.Nlartins 
Le Martins Vereador 
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