
Excelentíssima senhora Presidenta,

PAULA FARIA, Vereadora infra-assinado, na forma regimental,

apresenta Indicação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, EMERSON

RODRIGO CAMARGO,  a  fim de que determine junto ao setor  competente

dessa municipalidade a AÇÃO de DISTRIBUIÇÃO  de MÁSCARAS do tipo

PFF2 ou N95  para  os SERVIDORES  PÚBLICOS e BENEFICIÁRIOS dos

programas cadastrados no “CADÚNICO”, visando protegê-los e auxiliando-os

na  contenção  da  propagação  do  novo  Coronavírus,  enquanto  perdurar  o

estado de Pandemia.

JUSTIFICATIVA

Tal  solicitação  faz-se  necessária  diante  das  novas

necessidades descobertas pela ciência no sentido da proteção, sabe-se que

atualmente as máscaras de pano não trazem muita eficácia protetora. Não é

atoa  que,  diversos  países  têm  proibido  o  uso  de  máscaras  caseiras,

principalmente as convencionais máscaras de pano. Hoje, mais do que nunca,

faz-se necessário  melhorarmos o uso e a qualidade dos Equipamentos de

Proteção Individual,  para que assim possamos resguardar  o  maior  bem de

nossa cidade, a vida de nossos munícipes.

Sabemos  dos  esforços  da  Prefeitura,  principalmente  ao

decretar o “Lockdown”, dando ainda mais rigor ao protocolo de funcionamento

dos estabelecimentos e circulação de pessoas na cidade.

É  diante  dessa  nova  dinâmica  de  contaminação  do

Coronavírus, imposta pelas suas variantes que solicitamos ao Poder Executivo
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Municipal que, distribua máscaras do tipo PFF2 aos funcionários públicos de

nossa cidade, priorizando os funcionários da saúde e do transporte coletivo.

Para melhor controle da disseminação do vírus, sugerimos que tais máscaras

também  sejam  distribuídas  aos  pacientes  positivados  pela  COVID-19  em

nossas  redes  de  saúde,  como  também  para  os  seus  respectivos

acompanhantes,  acreditamos  que  esta  ação  auxiliaria  na  prevenção  da

disseminação do vírus.

Solicitamos  também  que  essas  máscaras  sejam  adquiridas

pelo  Poder  Público  Municipal  e  distribuída  para  as  famílias  carentes  que

estejam  cadastradas  nos  programas  de  assistência  do  “CADÚNICO”,

estendendo a distribuídas para as pessoas que outrora estavam cadastradas

no programa de “Auxílio Emergencial” do Governo Federal.

Estudos de Cientistas apontam que as máscaras do tipo N95,

PFF2  ou  equivalente ofertam  maior  proteção  e  devem ser  priorizadas  em

situações  de  maior  risco,  tais  como  as  que  citamos  nesta  justificativa  de

indicação.  Países  como  a  França,  proibiram o  uso  de  máscaras  caseiras,

baseando-se no padrão denominado de categoria 1. Antes mesmo da França,

Alemanha e Áustria, já passaram a exigir o uso de máscaras do tipo N95 e

PFF2 em locais propícios para a transmissão do vírus, tal como o transporte

público e comércio.

Em entrevista  ao  “G1”,  o  Engenheiro  biomédico,  Vitor  Mori,

recomenda que as máscaras do tipo PFF2 e N95, devam ser utilizadas pela

população em geral, principalmente em situações de exposição e lugares mal

ventilados e inevitáveis, como supermercados e transporte público (o “link” da

referida matéria será postado no final desta justificativa).

Diante dessas questões abordadas, provenientes de um maior

acumulo  técnico  e  científico,  referente  ao  conhecimento  da  atuação  e  da

transmissão do vírus,  solicitamos ao Poder  Público  Municipal  que distribua

máscaras  do  tipo  PFF2  ou  N95,  a  fim de  garantir  um melhor  controle  na
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disseminação do vírus e resguardar vidas humanas. Acreditamos que ações

como essas impedem os espasmos do vírus e soluciona problemáticas futuras,

tal como a alta taxa de ocupação dos leitos em nossa cidade.

A  utilização  de  máscaras  do  tipo  PFF2  ou  N95  são  mais

eficientes  e  podem  evitar  o  contágio,  e  melhor,  diminuem  a  gravidade  da

doença, pois reduzem a possível carga viral que entrará em contato com quem

utiliza-las.

Acreditamos que expandir gastos sociais é conter a expansão

da crise financeira que poderá assolar ainda mais o nosso município. Quanto

mais investirmos nessas ações, maior será o controle social e econômico dos

espasmos  da  COVID-19,  consequentemente,  em  um  futuro  próximo

poderemos garantir uma volta mais ágil da normalidade.

Link da matéria do “G1”:

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/01/28/

mascara-n95-e-pff2-por-que-paises-da-europa-reprovam-material-caseiro-e-

agora-exigem-mascara-profissional.ghtml

Link do abaixo-assinado para utilização de máscaras do

tipo PFF2 ou N95 na Cidade do Rio de Janeiro-RJ:

https://www.qualmascara.com/abaixo-assinado

Contamos com o apoio da Prefeitura em mais esta importante

ação para salvaguardar vidas.
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Jaboticabal, 23 de Março de 2021.

PROFA. PAULA
Vereadora – Partido dos Trabalhadores
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