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cÂrvtÂna DE

ExcELENrisstrrllo sENHoR PRESIDENTE DA cAMAKA rrE

vEREADoREs Do ruut'ttcipto DE BARREIRAS'íBA'

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições regais e regimentais'

vem requerer a V;; Excelênciã't*, apol deliúeração e aprovação do

Plenário,sejaencaminhadaaoexcetentíssimoSr.PrefeitoMunicipalaseguinte
indicação:

) ,,lndica que seia feita limp eza e manutenção da Praça do Posto de

SaÚde Gilenode sá' no Bairro Loteamento Rio Grande"

Justificativa

Apres.enteindicaçãomotiva.senofatodequeaPraçadoPostoGilenodeSá
do Bairro t.oteamento Rio Grande, encontra-s" .u1" e quase intransitável;

portanto, há a necessidade oe um plano efetivo p"i" 
'"nutenção 

dela' pois

estáemestadoprecário'osmatos,assujidadesacumuladasvêmatraindo
animais peçonnentos. A sujeira à"ã "normes 

transtornos aos moradores da

localidade e aos transeuntes queior atitrafegam.' razáo pela qual' pedimos em

caráter de urgência que ,"j, to,i"oa providência por parte do Poder Público

para melhoraria daquela praça' para a comunidade'

Diante das informações supraciádas e a pedido da população' é que solicito

que de irn"oáio'o poder rxecutiro Municipal tome as providencias

necessária,, p"iá r ealizaçáo d as m an utençÓes sol icitad as'

Sala das Sessões' 29 de abril de 2021'

A'sl
GARMÉL|A CARVâLHO DE SOUZA

Vereadora PP
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ExcELENTísstturo SENHoR pRESTDENTE DA

VEREADORES DO TTIUT.IICíPIO DE BARREIRAS/BA.

cÂruam DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte

indicação:

auxiliares como também estudantes de medicina veterinária,
sejam incluídos na lista de prioridade de vacinação contra o
Covidí9."

Justificativa

Os medicos-veterinários, seus respectivos técnicos e auxiliares como também

estudantes de medicina veterinária atuam em diversas frentes e estão inseridos

nas clínicas, hospitais, defesa sanitária, desempenhando atividades que vão

desde a gestão até a vigilância de zoonoses, vigilância ambiental em saúde,

epidemiológica e sanitária, o que os torna mais suscetíveis à doença. Portanto

mais do que justa esta solicitação.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2021.

,4'nro em sessão-do ASSinatU ra (ç, trUÍ''t6i. 6É.
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LHO DE SOUZA

Vereadora PP


