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Egrégio Plenário, 
o 

Segundo o último Boletim Covid-19, disponibilizado no dia 9/05/2020, pelo sítio 

oficial da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzs, nosso município já registrou mais de 400 

casos positivos de Coronavírus, 1.383 notific(ações suspeitas e 30 óbitos. São dados 

preocupantes, principalmente quando sobrevém análises no sentido de que a tendência é uma 

expansão nos números supracitados, sobretudo se não houver medidas mais rígidas, haja 

vista o estudo do cientista de dados Marcos Eilert, que aPontou, de acordo com uma matéria 

veiculada no "Painel Jornalismo", na semanada passada', que a Cidade poderia chegar a 650 

casos de Covid-19 nos próximos 14 dias. 

Logo, não só antenado nos dados da nossa municipalidade, mas também quanto 

ao fato de que já temos mais de 162.699 casos confirmados no Brasil e, lamentavelmente, 11.123 

óbitos no País, de acordo com a última atualização do "Portal do Covid-19" do Ministério da 

Saúde2, é que trago ao crivo dos Senhores Vereadores mais uma medida da mais alta 

relevância e interesse público. 

Trata-se, no entanto, de um túnel de desinfecção contra o Coronavirus. Tal 

equipamento vem sendo instalado em diversos municípios, como por exemplo, na Serra — ES3, 

São Caetano do Sul — SP4 e Rio de Janeiro — RJ5. Por meio do equipamento em tela, ao adentrar 

Ihttps://paineljornalismo.com/jornalismo-de-dados/mogi-das-cruzes-pode-chegar-a-650-casos-

de-covid-19-em-duas-semanas-aponta-pesquisador/ 

2https://covid.saude.gov.br/ 

3http://www.serra.es.00v.br/noticias/prefeitura-da-serra-instala-tuneis-de-desinfeccao 

4http://www.saocaetanodosul.sp.gov.br/noticias-scs/sao-caetano-instala-tuneis-de-desinfeccao-

para-combater-o-coronavirus.html 

5https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/rio-de-janeiro-instala-cabines-de-

desinfeccao-para-populacao/ 
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na cabine, são ativados mecanismos que pulverizam produtos capazes de combater vários tipos 

de vírus, incluindo a Covid-19. 

Assim, considerando a imprescindibilidade de medidas mais rígidas, tanto 

quanto buscando combater a pandemia cauda pelo Coronavirus, é que, observada as atribuições 

constitucionais, regimentais e ouvido o Douto Plenário, 

INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que se digne a Vossa 

Excelência a determinar ao setor competente dessa Municipalidade, estudos objetivando a 

INSTALAÇÃO DE TÚNEIS PARA DESINFECÇÃO CONTRA O CORONAVíRUS no âmbito da 

nossa cidade, em espaços estratégicos, sobretudo, em locais de grandes circulações, como 

hospitais e terminais de ônibus, a fim de combater a disseminação do Coronavírus e preservar a 

vida do povo mogiano, observado o exposto no presente documento. 
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de maio de 2020. 


