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INDICAÇÃO 024/2022 

De 14/03/2022 

 

AUTOR VEREADOR: MARIO SILVA.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

que realize a instalação de aparelhos de ar condicionados 

e ou ventiladores, em todos os setores do Pronto Socorro 

Municipal “ISIDORO BITIO NETO” na cidade de Santa Lúcia.  

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

  Mais do que garantir o conforto térmico, a qualidade 

do ar em um serviço de atendimento médico é 

ponto fundamental para a saúde dos pacientes; 

 

Manter os padrões de segurança na instalação e 

manutenção dos aparelhos de ar-condicionado e ou 

ventiladores são fundamentais para que o ambiente esteja 

sempre controlado, a fim de evitar doenças infecciosas 

pelas vias aéreas; 

Para as unidades de saúde, a climatização adequada 

tem importância fundamental no tratamento dos pacientes. 

Ela evita a proliferação de bactérias, fungos, ácaros e 

outros microrganismos nocivos. Desde a recepção até as 

salas de consultórios, internações, sala de aplicação de 

medicações, etc.;  
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Os ambientes de unidade de saúde estejam em perfeitas 

condições para os colaboradores e, sobretudo, aos pa-

cientes, é mais do que necessário contar com um sistema 

de climatização adequado que mantenha o ar purificado e 

livre de vírus e bactérias; 

Todos os dispositivos devem estar implantados dentro 

da norma técnica para este fim e com a manutenção pe-

riódica preventiva sempre em dia.  

Diante de todo o exposto, MARIO SILVA, vereador, 

investido em suas atribuições conferidas por Lei, INDICA 

Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 

fazendo-o sentir a necessidade de com a máxima brevidade 

do possível, que realize a instalação de aparelhos de ar 

condicionados e ou ventiladores, em todos os setores do 

Pronto Socorro Municipal “ISIDORO BITIO NETO” na cidade 

de Santa Lúcia. INDICO ainda que tais benefícios sejam 

estendidos para todas as UBS, como também Farmácia 

Municipal, Clinica de Fisioterapia, Clica de Psicologia, 

enfim, para todas as unidades que haja atendimento à 

saúde.     

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 14 de 

Março de 2022. 

 

 

MARIO SILVA   

    VEREADOR 

 

 


