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INDICAÇÃO Nº. 002/2022 

O Vereador JOSÉ CORRÊA BARBOSA, autor da presente Indicação REQUER que, ouvido o 
Soberano Plenário desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JÚNIOR, Prefeito do Município de Rochedo do Estado de Mato 
Grosso do Sul, solicitando a “criação de um protocolo de higienização em todos os Órgãos Públicos 
Municipais e da outras Providencias”.  

JUSTIFICATIVAS 

Considerando que convivemos diariamente no enfrentamento da Pandemia do Covid 19; 

Considerando que, para o controle  de sua prevenção, já  exigem critérios protocolados; 

Considerando que, o sistema de vacinação não esta ainda alcançando todos os 
funcionários Públicos, bem como nossos alunos; 

Considerando que, praticamente a maioria dos Funcionários Públicos, não faz uso de 
mascaras em seus locais de trabalho; 

Considerando que, o bom exemplo tem que ser repetidos, uma vez que o nosso Posto de 
Saúde já obedece à obrigação deste protocolo, com toda a prevenção, inclusive, com a desinfecção 
de área com álcool 70% e Hipoclorito de Sódio. 

Venho respeitosamente apresenta de Vossa Excelência como Vereador Médico que sou e 
defensor intransigente da boa saúde da população, solicitar a criação do protocolo desta prevenção 
com a higienização em todas as repartições Públicas, para evitar a expansão da contaminação da 
Covid 19 em nosso Município. 

Plenário das Deliberações “Ademar Gomes Sandim”, em Rochedo 17 de Fevereiro de 2022. 
 

 

JOSÉ CORRÊA BARBOSA 
Vereador 
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