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Os Vereadores abaixo assinados no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais, vêm requererem de Vossa Excelência que' após deliberação e

apÍovaçãodoPlenário,sejaencaminhadaaoExcelentíssimoPrefeitoMunicipal

a seguinte indicaçâo:

"Que seja instalada uma sala de atendimento para pacientes com

suspeita de dengue na Unidade Básica de Saúde Emily Raquel"'

lndicação

Podemos qualificar a solicitação acima citada como de primeira

necessidade pelo excesso de pessoas ali atendidas diariamente em virtude da

covidl g, visto que as demáis unidades de saúde estão sempre super lotadas E

por estarmos também num momento acometidos por um surto de dengue e

chicungunha, nada mais justo atendermos esta demanda de alguns pacientes

que por ali Passaram.

Sala das sessÔes, 22demarçode2021 '

CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA
Vereadora PP
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Os Vereadores abaixo assinados no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais, vêm requererem de Vossa Excelência que, após deliberação e

aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal

a seguinte indicaçáo:

"lndica que todos os trabalhadores que atuam na Educaçâo sejam

incluídos na lista prioritária de vacinação do Covidí 9."

lndicação

Entendendo a importância da comunidade escolar na implementaçâo da

estratégia de imunizaçáo como grupo prioritário no esforço de vacinaçáo contra

a COVID-19 e considerando a relevância da retomada das aulas presenciais é

que conclamo os pares a votarem esta proposição, pois ressaltamos a

importância da inclusão desta comunidade, compreendida pelos profissionais da

educaçáo e colaboradores para a vacinação contra o novo coronavírus".

Sala das sessÕes, 22 de março de 2021 .

CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA
Vereadora PP

EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE

DO MUNIC|PIO DE BARREIRAS/BA.
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ExcELENrisstruo sENHoR PRESIDENTE DA

VEREADORES DO TrIIU T'I ICiPIO DE BARREIRAS/BA'

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e

regimentais, vêm requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e

aprovação do Plenário, Eeja encaminhada ao Excelentíssimo sr' Prefeito

Municipal a seguinte indicação:

,,Que seja construÍda uma praça com academia ao Ar livre no

Bairro Renato Gonçalves, Rua Pastor Plácido da Rocha Pinto'

Rua Marcos Freire, Travessa carlos Brandão de Alcântara e

Travessa Almiro pereira dos santos. (Ponto de referência:

Gesso Querubim do Carlinhos do Gesso)"' -àmara MuniciPal de Barretras' o'
Protocolo no

s-.,93-h JL
Justificativa

Justifica-se a presente indicação, visando proporcionar um espaço que

permita a circulação e a realizaçáo de atividades físicas, bem como um espaço

para lazere ponto de encontro dos moradores, com uma iluminação adequada'

garantindo a Segurança e bem estar da população e visitantes, Atendendo

assim de forma satisfatoria os anseios da comunidade que já a denominou:

praça solidária; podendo garantir o bem estar da população, ampliando as

condiçÕes de lazer dos muníciPes'

Sala das Sessões, 06 de abril de 2021'
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CARMÉLiA CARVALHO DE SOUZA

Vereadora PP
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