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soucrrA A DrsrRrBurçÃo DE ruÁscRnas N-
gslpqq2, nreuzaçÃo punróotce DE TEsrEs
nARA orrecçÃo Do Novo coRorunvíRus
PARA TODOS OS INTEGRANTES DA GUARDA

crvrL MUNtcrpAr E A HrGtENzaçÃo HABTTUAL

DAS VIATURAS UTITIZADAS POR ESSES.

Exmo. Sr. PresiUente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

CONSIDERANDO a atual situação da saúde do município, em que temos quase 500
pessoas infectadas pelo novo coronavírus;

I

CONSIDERANDO que com a circulação de variantes mais contagiosas, como a britânica, as

pessoas precisam redobrar os cuidados para não se contaminarem e alguns estudos e a
imprensa têm divulgado que as máscaras N95/PFF2 protegem mais do que as máscaras de
tecido e cirúrgicas;

CONSIDERANDO que a Guarda Civil Municipal desempenha um papel de fundamental
importância em Alagoinhas, pois como os guardas são agentes de segurança pública,
trabalham com o objetivo principal de manter a ordem, atender aos anseios da sociedade
e, atualmente, atuam na linha de frente no enfrentamento à COVID-19 ao fiscalizar (junto
com outros poderes) as medidas preventivas determinadas pela Prefeitura;

CONSIDERANOO ainda que precisamos trabalhar para garantirmos condições dignas de
trabalho e saúde para esses guerreiros e evitarmos outro surto de contaminação na

corporação, visto que se a execução deste serviço for prejudicada, a população de

Alagoinhas também sofrerá consequências.
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ESTADO DA BAHIA

CÂUMI MUNICIPAT DE ATAGOINHAS
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ESTADO DA BAHIA

cÂtuma MUNrcrPAt DE AtAGotNHAS

INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine, com urgência, a distribuição de

máscaras N95/PFF2 aos Guardas Civis Municipais, realização de testagem e a higienização

das viaturas, periodicamente, enquanto não forem vacinados com a primeira e segunda

dose, como forma de permitir a continuidade da execução deste serviço o qual é

extrema merlte necessário

Câmara Municipal de Alagoinhas, 06 de abril de 2021.
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