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INDICAÇÃO 112/2021 

De 28/06/2021 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

para que seja realizada pelo menos três vezes por semana 

a desinfectação de todo o setor da Saúde inclusive as 

ambulâncias, e não apenas fazer a desenfictação quando 

de casos confirmados. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

O Covid-19 por ser um Vírus ele pode circular por 

todos os lugares; 

O grau de periculosidade desse Vírus e ser o setor 

da Saúde (Pronto Socorro, Posto de Saúde, Farmácia, UBS 

e demais locais como também as ambulâncias) de nosso 

Município os locais mais propícios para sua infectação, 

devido à procura de nossos munícipes por atendimento. 

Tendo em vista a periculosidade do Covid-19 bem como 

ser o setor da Saúde os locais com grande probabilidade 

de infectação, MILTON CERQUEIRA LETE-TATU, vereador, 

investido em suas atribuições conferidas por Lei, INDICA 

Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL e a 

Senhora VERA LÚCIA BERGAMIM CASTERETE, Secretaria Mu-

nicipal de Saúde, fazendo-os sentir a necessidade de que 

com a maior brevidade possível  para que seja realizada 

pelo menos três vezes por semana a desinfestação de todo 

o setor da Saúde inclusive as ambulâncias, e não apenas 

fazer a desenfictação quando de casos confirmados. 
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Tal medida visa se evitar a contaminação dos usuários 

mais principalmente os funcionários da Saúde que estão 

sempre na linha de frente do combate aos Covid-19, 

salientando que mesmo vacinados ainda podem pegar e 

transmitir a Covid-19. 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 28 de 

Junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

VEREADOR 


