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INDICAÇÃO 010/2021

AUTOR DA MATÉRIA: Luís

Alberto de Souza – Vereador

Luís Alberto de Souza, vereador , com assento nesta casa de Lei e que esta subscreve, requer que
após tramitação regimental, seja encaminhada ao Executivo Municipal a matéria em epigrafe a
seguir :
INDICA, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que dentro das possibilidades legais,
determine junto ao Setor competente da municipalidade a possibilidade de fazer desinfecção e
limpeza com produtos químicos necessários nos veículos municipais de transporte da saúde a fim de
evitar a disseminação e a contaminação dos motoristas, pacientes e acompanhantes. E fazer
desinfectação e higienização das ruas do município em prevenção da contaminação do Covid-19 e
a nova variante.

JUSTIFICATIVA
É preciso criar um conjunto de medidas de higienização de veículos que devem perdurar
mesmo depois que a pandemia acabar, e passar ser rotina e os próprios motoristas entendam que
o que está em jogo é a segurança e a saúde de todos, principalmente dos mesmos. A higienização
de veículos precisa ser completa com algumas medidas básicas que precisam ser seguidas como a
disponibilização de água e sabão para higienização das mãos dos motoristas. Criação de material
informativo para que as medidas de higienização de veículos sejam assimiladas e cumpridas por
todos. Os veículos precisam ser higienizados regularmente, com lavagens programadas e
desinfecção após cada viagem. Um carro é um vetor em potencial de doenças causadas por germes,
bactérias e vírus. Já é de entendimento público que os carros são vetores de contaminação de
bactérias e vírus. Estudos da OMS apontam que o coronavírus pode sobreviver em superfícies por
dias, por esses motivos importância da higienização e desinfecção de veículos da frota.
Quanto à desinfectação e higienização das ruas é uma forma de prevenção ao contágio do
novo coronavírus-COVID-19 e da nova variante. Descontaminar e higienizar locais de grande
circulação de pessoas, nas ruas e na avenida com grande fluxo de veículos. Descontaminação com
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solução composta de hipoclorito de sódio, álcool e água sanitária seria uma boa solução. Fazendo a
limpeza e desinfecção realizando a interdição e sinalização das vias durante o processo é uma ação
preventiva que simboliza a atenção do poder público com a saúde da comunidade. Tenho certeza
que a população agradecerá e acreditará que todas as ações da prefeitura estarão corretas. Fazer uma
grande limpeza ajuda preservando a vida de todos os comerciantes e moradores, antecipando que
essa pandemia principalmente esta variante que nos amedronta se alastre de vez de nossa região.

Certo da compreensão dos senhores representantes desta Egrégia Casa Legislativa, para que
procedam na aprovação unânime da presente indicação, e posterior o atendimento do Executivo
Municipal, que aqui foi sugerido, agradece.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, MG, 24 de Março de 2021.

Luís Alberto de Souza
Vereador proponente

