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GABINETE DO VEREADOR RAIMUND0 FELEOL CARDOSO -PDT

INDICAÇÃO N9  518  /2020

Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores

lndico a direção das agencias bancarias, casas lotéricas
e órgãos públicos situados no município de Santarém a
disponibilizar dispensador com álcool gel de forma gratuita
e em locais de fácil acesso e visualização, acompanhados
de  placas  de  incentivo  à  conscientização  a  higienização
sobre a importância da proteção.

A CÂMARA  MUNICIPAL  DE SANTAREM,  no  uso de suas  atribuições  legais,
através  do  Vereador  que  subscreve  esta  matéria,  submete  à  aprovação  do
Soberano Plenário a seguinte proposta:

•    Indico a direção das agencias bancarias, casas lotéricas e órgãos públicos
situados no município de Santarém a disponibilizar dispensador com álcool
gelde    forma    gratuita    e    em    locais    de    fácil    acesso    evisualização,
acompanhados  de  placas  de  incentivo  à  conscientização  a  higienização
sobre a importância da proteção.

FUNDAMENTAÇÃO: Dada a importância do álcool gel 70°/o para combater vírus
e bactérias,  não somente no comércio onde há concentração de pessoas, mas
nas agências bancárias onde ocorrem essas concentrações diárias de clientes,
por isso, a grande necessidade de se evitar ao máximo a circulação do patógeno
nesses ambientes.  Entre as medidas de higienização apontadas pela Anvisa, a
com álcool gel é apontada como a de menor custo para a prevenção e o controle
das infecções em ambientes. A exigência e fundamentada nas recomendações
da   Organização   Mundial   da   Saúde   (OMS).   Em   áreas   de   ag]omeração   e
circulação  de  milhares  de  pessoas  a  iniciativa  de  higienização  com  álcool  gel
pode  ser  um  grande  aliado  para  evitar  o  agravamento  da  contaminação  por
vários vírus,  os equipamentos deverão ser colocados após a porta de entrada,
antes da poria giratória de segurança, ficando disponível na área de atendimento
de caixas eletrônicos fixos para o uso após o expediente.

Pede-se que deste expediente, seja enviada cópia as agencias bancarias, casas
lotéricas e os Órgãos públicos do município de Santarém.

Sala das Sessões, Plenário da Câmara de Santarém, maio de 2020
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