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REQUERIMENTO & / 2020

Requeremos à Mesa, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, sobre o 

controle da entrada de pessoas e veículos no Município de Goiana , através da 

implantação de barreiras sanitárias, fazendo os seguintes procedimentos:

I-Desinfecção do veiculo e condutores

II-Medindo a temperatura corporal

III-Verificando a obrigatoriedade do uso da máscara

IV-Realização de testes

V-Esclarecimento de dúvidas

Como medida complementar de combate e enfrentamento da calamidade na saúde 

pública em decorrência da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada 

pelo novo coronavírus (Covid-19), e dá outras providências.
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Câmara Municipal de Goiana, 28 de maio de 2020.
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JUSTIFICATIVA

Tendo em vista a pandemia da doença Covid-19 causada pelo novo coronavírus, 

foram publicadas pelo Governo do Estado medidas a serem tomadas, a fim de combater 

sua proliferação. Levando em conta, que o município de Goiana se encontra centralizado 

duas capitais, e por isso pode se tomar um foco do vírus. As medidas em questão têm 

como objetivo o isolamento social, como forma de prevenção, já que o vírus é altamente 

contagioso e sua cura ainda não foi descoberta.

Sabe-se que o isolamento social é uma medida prejudicial ao ser humano, no 

entanto, extremamente necessária para frear o aumento dos casos de Covid-19. 

Atualmente, muitos casos não são diagnosticados, já que o Covid-19 se prolifera cada vez 

mais rápido. Muitas pessoas já chegam a cidade contaminadas, porém como não 

apresentam quaisquer sintomas, não procuram ajuda médica e acabam disseminando a 

doença.

Desta forma, o presente requerimento busca implementar medidas para a 

verificação de pessoas contaminadas e encaminhá-las aos hospitais para imediato 

tratamento, a fim de frear a crescente curva de contaminação.

Câmara Municipal de Goiana, 28 de maio de 2020.
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