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ExcELENTÍssnuto SENHoR pRESTDENTE DA cÂuenn DE

VEREADORES DO TTIUT.IICÍPIO DE BARREIRAS/BA.

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e
regimentais, vem requerer a Vossa Exce!ência que, após deliberação e
aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito
Municipal a seguinte indicação:

"lndica que todos os Bancários seiam incluídos na Iista prioritária de

vacinação do Govid-l9."

Justificativa

Entendemos que os bancários trabalham em tocais fechados por questões de

segurança, com pouca ventilação, portanto, as agências são locais perigosos

para a disseminação do vírus da covid-19. Em todos os decretos oficiais de

antecipação de feriados, de restrição de circulação, as agências bancárias

permanecem abertas, atendendo milhões de pessoas durante a pandemia,

para o pagamento do Auxílio Emergencial, de aposentadorias e para

programas de crédito. Bancárias e bancários correm o risco de serem

contagiados e também de contagiarem os clientes.

Portanto, nada mais do que justo que a cate§oria bancária seja prioritária no

Plano Nacional de lmunização (PNl).
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excelenríssrrrao sENHoR pnesroeNre DA cÂmnna DE

VEREADORES DO TT,IUTICiPIO DE BARRETRAS/BA.

A Vereadora abaixo assinado no uso'de suas atribuições Iegais e
regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e'aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito
Municipal a seguinte indicação:

"Que seja revitalizada a Praça que fica na frente do Santuário Nossa
senhora do Perpétuo Socorro, tais como: revitalização e implantação de
maiq bancos, parquinho/brinquedos infantis, reparos nas calçadas, mais
arboiização, no Bairro Renato Gonçalves."

Justificativa.

Solicitamos que determine ao setor competente para seja feito trabalhos de

revitalização da Praça que Íica na frente do Santuário Nossa'senhora do

Perpétuo Socorro, tais como: revitalização e implantagão de mais bancos,

' parquinho/brinquedos infantis, reparos nas calçadas, mais arborização,

pois o local é um ponto de encontro dos moradores, jovens, pais, avós, etc. e é

também um cartão-postal de nossa cidade e hoje tem um aspeto de abandono,

trata-se de uma reivindicação da comunidade.
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- EXCELETTÍSSIruO SENHOR PRESIDENTE DA cÂrueRn DE

VEREADORES DO TVIUITICIPIO DE BARREIRAS/BA.

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a Vossa Excelúcia que, após deliberação e
l:t-^Í^ila

.. aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo sr' Prefeito

Municipal a seguinte indicação:

,llndicà que todos os Traô a.lhadôres .da lndústria Construção CívíI sejam

inctuídos na lista prioritária de vacinação do covidl9."

Justificativa

Desde"o dia vinte e dois de*janeiro do presente ano, os trabalhadores da

indústria de construção civil foram inclusoi na lista de grupos prioritários

pelo Ministerio da saúde, no plano para tomar a vacina contra a covid-19' No

geral, o grupo da construção civil, é representado por cerca de 5,3 milhÕes de

pessoas,asinformações-são-daFolhadeSp'
Portanto, solicitamos aos pares que aprovem esta propositura, pois é muito

', justo que a categoria acima citada seja prioritária no Plano Nacional de

lmunização (PNl).

Sala das §essÕes, 17 dejunh_o de 2021'. '
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ExcELENTÍsstwlo SENHoR pRESTDENTE DA

- vEREADoRES Do MuNtcÍpto DE BARRETRAS/BA.

cÂnaene DE

' A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legàis e
regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e
aprovação do Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito
Municipal a seguinte indicação:

. "lndica que seja revitalizada a Praça Duque de Gaxias ou Praça do Goreto,

R. Barão de Cotegipe,124 - Centro ."

Justificativa

- A referida praça necessita que seja revitalizada: restauração nos canteiros,

poda de árvores, serviços de jardinagem, paisagismo e pintura do local. A

praça além de conter um monumento que nos arremete ao passado, aguçando

. nossa memória afetiva, também tem grande importância para os que residem,

e os comércios na proximidade. É área de laser para os moradores e visitantes.

Sendo assim gostaria de -solicitar aos nobres pares a aprovação da

" 
presente indicação.

Sala das Sessões, 17 dejunho de 2021.
àmara Muni
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ExcELENrisslntlo sENHoR PRESIDENTE DA cÂunnn DE

..VEREADoRESDoMUNtcipIoDEBARREIRAS,BA.

AVereadoraabaixoassinadonousodesuasatribuiçÕeslegaise
regimentais,VemrequereraVossaExcelência_que,apósdeliberaçãoe
aprovação do Plenário, seja encaminhada ão Excelentíssimo Sr' Prefeito

MuniciPal a seguinte indicação:

,,lndica que seja revitalizada a Praça da lgreja'Santa Terezinha do Menino

Jesus, R. Silva Jardim - Centro"'

Justificativa

solicitamos que seja providenciada a revitalização da Praça da lgreia santa

Terezinha do Menino Jesus, pois a mesma necessita de uma revitalização o

'maisurgentepossível,principalmenteporSerummarcohistóricodenossa

cidade,comotambémcartãopostal;devendoassimtermosumcuidado

.. especial com este local'

iac 17 de ittnho de2ü21.. Sala das SessÕes, 17 de junho d
,nara Muni
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