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EXCELENTíSSIUIO SENHOR pnESloeNTE.DA CÂUam DE VEREADORES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

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

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

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

indicação:

..INCLUSÃO DOS PROFISSIONAIS QU.E ATUAM I.IO SAC.BARREIRAS'

,NO RoL DAs cATEGpRJAS .oe"rnAeeLHADOREs PRloRlTÁRloS
NO pLANO MUNICIPAL DE vAclNAÇÃO gONTRA A COyID-19. "

Justificativa

f justificativa indica que os colaboradores desempenham serviços a

,populagaô é apresentam-se expostós à'transmissão do Covid-19, uma vez que

realizam atend imentos presenciais.

Acelerar e ampliar a vacinação contra o COVID-19 são importantes para

que nossos trabalhadores voltem a enxergar um futuro melhor, recuperar os

índices da economia do país e garantir ambientes de trabalho com mais saúde

e segurança. Diante do exposto, reivindicamos que seja analisado o pleito, a fim

de que possamos preservár a vida de quem está diariamente na linha de frente,

longe do isolamento social, garantindo que os munícipes tenham o melhor

atendimento, mesmo em tempos de pandemia.

pelo exposto, gostaria de solÍôitar ao Executivo Municipal o pronto

atendimento e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em, 14 de junho de2021'
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HELEINA BRAZ DA SILVA CHAVES

ADRIANO STEIN
,:

VEREADOR. PP
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ExcELENTíssrmo SENHoR pRESTDENTE DA cÂnaena DE vEREADoRES DE
BARRETRAS ESTADO DA BAHTA

A vereadora quê abaixo súbsôreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que'após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipa!, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

'INCLUSÃO DOS PROF|SSIONATS QUE ATUAM NO DETRAN-BA, NO
.ROL,DAS CATEGORTAS DE,TRABALHADORES pRrORrTÁRtOS NO
PLANO MUNICIPAL DE VACTNAçÃO CONTRA A COVTD-íg. "

Justificativa

f justificativa indica que os colaboradores desempenham"serviços a
,populaçâo ê apresentam-se expostôs à transmissão do Covid-19, uma vez que
realizam atend imentos presenciais.

. Acelerar e ampliar a vacinação contra o COVID-19 são importantes para
que nossos trabalhadores voltem. a enxergar um futuro melhor, recuperar os
Índices da economia do país e garantir ambientes de trabalho com mais saúde
e seguiariça. Diante do exposto, reivindicainos que seja analisado o pleito, a fim
de que possamos preservar a vida de quem está diariamente na linha de frente,
longe do isolamento social, garantindo que os munícipes tenham o melhor
atendimento, mesmo em tempos de pandemia.

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 junho de 2021
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