INDICAÇÃO Nº104/2021
AUTORIA: VEREADORA DELAYNNE CRISTINA LEITE ANDRADE COSTA – Bancada do
REPUBLICANOS e PL.

Indica ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal Claudinei
Singolano, com cópia à Secretária Municipal de Saúde a
senhora Renata Martins Oliveira do Carmo a necessidade
em realizar a sanitização de ambiente no Pronto
Atendimento e em todas unidades dos PSFs com a
finalidade em manter o ambiente de trabalho seguro, tanto
aos profissionais que exercem suas atividades no local
quanto aos pacientes que buscam atendimento impedindo
a proliferação de agentes nocivos à saúde.
Com fundamento no que determina o Regimento Interno desta
Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado
expediente indicatório ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal Claudinei Singolano,
com cópia à Secretária Municipal de Saúde a senhora Renata Martins Oliveira do Carmo
a necessidade em realizar a sanitização de ambiente no Pronto Atendimento e em todas
unidades dos PSFs com a finalidade em manter o ambiente de trabalho seguro, tanto
aos profissionais que exercem suas atividades no local quanto aos pacientes que buscam
atendimento impedindo a proliferação de agentes nocivos à saúde.
Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira (Pitucha),
Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças – MT, 07 de Junho de 2021.
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JUSTIFICATIVA:
De acordo com a Secretaria do Trabalho, a organização deve
estabelecer e divulgar orientações ou protocolos com a indicação das medidas
necessárias para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19
nos ambientes de trabalho.
A sanitização do ambiente é uma das formas de manter o
ambiente de trabalho seguro. A sanitização de ambientes é realizada por meio de
nebulização a frio (micropartículas). A técnica forma uma película ativa protetora em
superfícies, o que impede a proliferação de agentes nocivos à saúde. Quando entram
em contato com a película protetora, os microrganismos são eliminados imediatamente.
Diminuir a capacidade de transmissão do Coronavírus no ambiente de trabalho não é
uma tarefa fácil, pois segundo estudos realizados e apresentados em diversas matérias
o Coronavírus pode permanecer vivo em superfícies por até 3 dias.
Sugiro a sanitização destes ambientes acima mencionados para
que tenhamos mais tranquilidade ao buscarmos o atendimento e para que os
profissionais da saúde e demais que ali prestam seus serviços também estejam seguros
e protegidos.
Diante do exposto solicito o apoio dos nobres edis para a
aprovação da presente matéria.
Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira (Pitucha),
Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças – MT, 07 de Junho de 2021.
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