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EXCELENTíSSINAO SENHOR PRESIDENTE, OA CÂTIAERA DE VEREADORES
DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a V.Exm. Que, apos deliberação e aprovação do plenário, seja
encamínhado ao Exmo. senhor prefeito Municipal, a seguinte indicação:

.,A IMINENTE IT,ToIcaçÃo, olspÔe SoBRE o AFASTAMENTo DoAMBIENTE DE TRABALHO TODAS AS MULHERES GESTANTES QUEocuPEM cARcos_ou FUNÇÕes puer-rcÀ§ e- iãlvaoAs No ruururciproDE BARREIRAS OUNETTÉ O PENíOOó DO Pr.AruO MUNICIPAL DEcoNTtNGÊructe covtD-í 9.',

Justificativa

o presente Érojeto de Lei tem por objetivo proteger a saúde das mulheresgestantes, possibilitando maior tranquilidade a essas profissionais durante operíodo gestacional, bem como aos seus familiares, enquanto a pandemia daCoVlDlg não for controlada. Enquanto lntegrante da Comissão dos Direitos das
Mulheres na câmara Municipal de Barreiras, entendemos que o momento exigesensibilidade dos empregadores, gestores púbricos e empregados, que podem
exercer algumas funçÕes à distância, longe da exposição e dos riscos da doença.
Quem é mulher sabe o quanto esse período da gestação pode mexer com oaspecto emocional. lnclusive, exístem mulheres que são diagnosticadas comhipertensão durante a gravidez. E necessário que os empresários e gestores
públicos entendam a necessidade que as gestantes têm de se sentirem bem,acolhidas e longe de qualquer possibilidade de contaminação. Em relação adeterminadas funções, empregadores e empregados podem chegar a um acordopara que o trabalho seja realizado Home ofíice. o Centro Europeu de Controle
e Prevenção de Doenças recorda que as grávidas podem ser mais suscetÍveis ainfecçÕes respiratorias virais, como o caso deste novo Vírus da pneumonia,
devido às alteraçÕes resultantes da propria gravidez. Mas a ausência de dadossobre mulheres grávidas com a covlD-1g nao possibilita informaçÕes maisconcretas. Dessa forma, compreender o curso da infecção em gestantes é umaquestão muito importante que deve ter respostas, a fim de resguardar a saúde
da mulher e do bebê. Ademais, as gestantes costumam ter maiores dificuldades
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para respirar conforme a gravidez evolui, isso porque o crescimento do
bebê faz com que a região torácica fique menor e dificulta a expansão do pulmão

em sua totalidade. Portanto, qualquer padecimento de uma enfermidade
respiratoria não é bem-vinda quando se está esperando um filho. Diante desse
cenário, temos'que estabelecer um diálogo com o intuito de que a Prefeitura de

Barreiras recomende aos serviços públicos e empresas a liberação das mulheres
grávidas do ambiente de trabalho.

Sala das sessões, em 20 de Agosto de 2020.
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