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Estado de São Paulo 

Indicação no 17/2020 

AUTORIA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Vereador apoiador: Cristiano Leonel Barbosa 

Indico à Excelentíssima Mesa, após ouvido o Soberano 

Plenário, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

o que segue: 

Os Vereadores, Carlos Eduardo e Cristiano, indicam ao Senhor 

Prefeito que instale barreiras sanitárias, o mais breve oossível, nas 

vias de acesso ao Município, rodoviária, ponto de partida e chegada de 

trabalhadores rurais, fundamento nos artigos 23, inciso II, 30, inciso 1 e 

art. 196, todos da CF, cc art. 50,  XXX da LOM. 

As barreiras sanitárias, indica-se, deverão ter caráter educativo 

e preventivo, fornecendo aos funcionários equipamento de proteção 

individual e treinamento quanto as ações de prevenção contra o COVID-

19. 

A barreira sanitária também poderá ter controle da circulação 

de pessoas no Município, registrando a origem e destino, nome e 

telefone, verificando as condições de saúde, como por exemplo, 

temperatura e sintomas da doença, informando telefone de contato caso 

apresente sintomas nos 15 dias seguintes a estada na cidade de 

Guzolândia. 
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Estado de São Paulo 

JUSTIFICATIVA: 

Tal medida é de suma importante e preservação da saúde dos 

Munícipes ainda mais considerando o projeto de flexibilização estadual 

que iniciou em 01 de junho de 2020, permitindo gradualmente a 

retomada das atividades. 

Ademais, considerando que os munícipes costumam visitar 

cidades da região que têm número considerável de infectados, como São 

José do Rio Preto, Araçatuba, também Auriflama, Sud Mennucci, General 

Salgado etc, a trabalho, para fazer compras ou consultas médicas, a 

presente indicação se mostra salutar. 

Além disso, diversas cidades da região que teve flexibilização 

está sendo obrigada a regredir, a saber, Araçatuba, em razão da não 

observância dos cuidados pela própria população e empresários. 

Plenário Vereador Gregório José do Prado, 

Guzolândia, 06 de junho de 2020. 
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