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INDICAÇÃO Nº. +L$ /2021.

A vereadora, que esta subscreve,
no art.157

regimentais, fundamentado

no uso de suas atribuições constitucionais, legais e
do Regimento interno desta Casa, requer que após

deliberação do Plenário desta Egrégia Casa Legislativa, seja oficiado o Exmo. Senhor Prefeito
para que tome a seguinte providência:

para o atendimento

Indico que seja feita a aquisição e instalação de um ar condicionado
odontológico no PSF Juiz de Fora.

JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

incide

Em visita em loco pude constatar que a necessidade se faz urgente, haja vista O sol
diretamente sobre o consultório principalmente no calor da tarde. E conforme a

portaria do Conselho Regional de Odontologia-MG o uso de ar condicionado é obrigatório no
consultório odontológico, pois conserva os materiais de uso injetáveis e de uso intraoral em

a

purificar o ar

temperaturas ideias para à manutenção de sua integralidade alem de também
a contaminação

minimizando
materiais

importantes

essencial para o bem

devido

do consultório.

estar da equipe e do próprio

odontológico.

tratamento

a alta temperatura

E lá

é o

único

perdido

inclusive sido

bactérias e vírus. Tendo

por fungos,

como

Assim

paciente que está sendo atendido

consultório

do

no
O

possui

não

que

município

é

também

equipamento.
Assim,

conto

com

a costumeira

compreensão

de meus

desta

pares na aprovação

indicação.
Deixo aqui meus agradecimentos para Dr Thales que é um excelente profissional que

está no atendimento, e falo por experiência própria por ter podido ser atendida por ele.
Karla F. V. Araujo
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