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ExcELENTÍssuvlo SENHoR PRESTDENTE DA cÂuana DE VEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Ex". que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a segurrte
indicação:

.. 
INDICAMOS A CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO

BURITIS "

Justificativa

lndicamos a CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DO BA]RRO BURITIS,
alguns moradores do bairro estão reclamando do aumento de mosquitos e casos
de dengue, estivemos no bairro e observamos muito mato e entulhos em
espaços públicos, esses espaÇos Servem de ponto de encontro de jovens,

adultos e idosos. Por isso a importância de um espaço público limpo, agradável
e moderno.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das SessÕes em, 14 de março de 2022.
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HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES
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EXcELENTíSSIwIO SENHOR PRESIDENTE DA CÂruane DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Êx". que apos a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte

indicação:

"Que seja elaborado um plano para desobrigação do uso de

máscaras em ambientes abertos e fechados na circunscrição
Jo MunicÍpio, de acordo com o desenvolvimento da cobertura

vacinal da população Barreirense"

Justificativa

Solicitamos ao poder Executivo que possa elaborar um plano de desobrigação

do uso de máscaras conforme mencionado acima. Alguns motivos plausíveis,

como a grande quantidade de pessoas vacinadas em nosso município é um

exemplo de que a população .tem ciência da importância nos cuidados e

precauçÕes contra a covid-19. E importante ressaltar que muitas vidas foram

ceifadaS nestes ultimos anos, contudo, com a vacinação em nível avançado em

nosso município e a redução nos casos de infecção chegando a zero

internamentos, acreditamos que seja possrvel avaltar a tlextbtltzaçao oo uso

obrigatorio da máscara. Grandes cidades de todo territorio nacional já estão

optando pela flexibilização. Por fim, todos enfrentamos a pandemia com

responsabilidade, contudo, está na hora de avançar levando em consideração

os dados técnicos que podem ser obtidos pelos orgãos de saude através dos

sites da União, Governo do estado e municipio'

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação'

Sala das SessÕes em, 29 de março de 2021 ' fuú-\
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HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA - PP
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