
 
 
 
 

INDICAÇÃO N° 39/2017. 
  

Senhor presidente, 
            A vereadora que esta subscreve, no uso de suas prerrogativas 
regimentais e legais fundamentadas nos artigos 225 e 226 do Regimento 
Interno desta Casa de Leis, indica ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de 
Jaciara, o Senhor ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, com cópia ao Ilmo. 
Secretário de Saúde ou responsável da pasta, para que providencie com 
regime de URGÊNCIA, os consertos, manutenções e limpezas dos ares 
condicionados de todos os setores da saúde, sendo eles: 
  
· Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa; 
· CIAAS; 
· Laboratório Municipal; 
· Unidade de coleta e Transfusão; 
· Vigilância Sanitária; 
· CAPS; 
· Secretaria de Saúde; 
· PSF 01; 
· PSF 02; 
· PSF 03; 
· PSF 04; 
· PSF 05; 
· PSF 06; 
· PSF 07; 
· PSF 08; 
· Hospital Municipal de Jaciara. 
  

  
  

JUSTIFICATIVA 
  
            Como o ar-condicionado fica em ambiente fechado, está exposto ao 
acúmulo de poeira que pode obstruir os filtros, as turbinas e as serpentinas 
diminuindo a eficácia da máquina. A manutenção preventiva do ar-
condicionado previne esses problemas. 
            A poeira acumulada no aparelho volta para o ar a medida em que o 
condicionador é usado. Ela pode conter fungos, bactérias e outros poluentes 
causando problemas alérgicos, além de dores de cabeça e pele ressecada. 
            Além do acúmulo de poeira que diminui a vida útil do ar-condicionado, 
os aparelhos sem manutenção – independentemente de estarem sendo usados 
com frequência ou não, podem gerar enferrujamento e corrosão das peças. 
            Quando o ar-condicionado está sujo, ele acaba forçando mais seu 
compressor para esfriar o ambiente e isso gera maior gastos de energia. 
            Além disso, a manutenção preventiva do ar-condicionado impede que 
você tenha gastos exorbitantes ao se deparar com um problema maior do que 



o esperado em seu aparelho. É melhor gastar menos com prevenção do que 
mais com um conserto, sendo assim solicitamos providencia do executivo. 
  
  
  

EDILAINE MARTINS 
Vereadora Autora 

  
GABINETE DA VEREADORA 

Jaciara, 18 de setembro de 2017. 
 


