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INDICAÇÃO

Senhor Presidente,

Este Vereador requer a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, com fundamento do art. 96 do regimento
Interno deste Legislativo e no parágrafo único do art. 55 da Leio Orgânica do Município de Porto Alegre, seja
encaminhada a seguinte

 

INDICAÇÃO

Ao Senhor Prefeito Municipal, conforme segue:

Que o Poder Executivo distribua a todos profissionais de educação da rede pública municipal as máscaras de proteção
facial PFF2/N95 (Peças semi faciais filtrantes), considerando o retorno presencial das escolas e creches municipais.

 

JUSTIFICATIVA

A partir da publicação do Decreto Estadual nº 55.856/21, que alterou o regime de distanciamento controlado para fins
de enfrentamento à pandemia de coronavírus, tornou-se possível o retorno presencial às escolas e creches infantis.
Entretanto, é sabido que ainda enfrentamos um momento muito delicado de contaminação e internações hospitalares no
nosso município, em função do vírus covid-19.

Em atenção aos riscos reais que as aulas presenciais podem causar, tanto nos estudantes e suas famílias, como em
todas/os os profissionais que estarão presencialmente nas escolas e creches, viemos, através deste indicativo,
recomendar a utilização e distribuição de máscaras de proteção facial PFF2/N95 (Peças semi faciais filtrantes).

  A utilização de máscaras e distanciamento social foram as práticas realmente comprovadas de prevenção ao contágio
de coronavírus. A necessidade de utilização de máscaras é unanime do ponto de vista científico, no sentido de base para
proteção coletiva, uma vez que muitas pessoas podem estar infectadas e serem assintomáticas, ou seja, poderiam estar
transmitindo a doença sem saberem que estão com o vírus. A Organização das Nações Unidas, através da Organização
Mundial de Saúde assim como a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), bem como o Ministério da Saúde, o
Conselho Nacional de Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz e o Conselho Nacional de Saúde, bem como
inúmeros outros órgãos de saúde, recomendam a utilização e distribuição em massa das máscaras de proteção.
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A covid-19, doença causada pelo coronavírus SARS-Cov-2, é transmitida principalmente por meio do contato
com pequenas gotículas que contêm o vírus e são expelidas por pessoas infectadas. Elas entram em contato com as
nossas vias aéreas, e o novo coronavírus pode começar a se multiplicar no nosso corpo. Portanto, o uso
de máscaras é importante como medida de proteção tanto para você mesmo quanto para as pessoas a seu redor.

As máscaras funcionam como uma barreira física para à liberação dessas gotículas no ar quando há tosse, espirros e
até mesmo durante conversas. Seu uso é importante principalmente em locais em que não é possível manter um
distanciamento mínimo de segurança. Apesar de sua eficácia, seu uso deve ser acompanhado de outras medidas de
proteção como limpeza frequente das mãos e distanciamento físico de 2 metros de outras pessoas.

As máscaras N95 e PFF2 têm um poder de filtragem superior aos das máscaras cirúrgicas e de pano, e são
recomendadas para barrar vírus disseminados por aerossóis (que permanecem suspensos no ar em minúsculas partículas
por horas e horas). Tecnicamente, o Sars-CoV-2 se espalha principalmente por gotículas respiratórias, produzidas
quando uma pessoa infectada respira, fala, tosse ou espirra. Ou seja, ele não ficaria no ar por muito tempo. Só que o
contágio através de partículas virais suspensas já foi comprovado em determinadas situações, principalmente em lugares
fechados, como é o caso das escolas.

Assim, considerando a impossibilidade momentânea de vacinação das/os profissionais de educação para reabertura das
escolas, rogamos, ao menos, os equipamentos de proteção sanitária mais eficazes, para fins de preservação da saúde e
vida das pessoas.

 

                                                                                                   Ver. Bruna Rodrigues

 

Documento assinado eletronicamente por Bruna Liege da Silva Rodrigues, Vereador(a), em
29/04/2021, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida
Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal
de Porto Alegre.
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