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INDICAÇÃO N° 076/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
estude com especial carinho a possibilidade de 
liberar, através de Decreto Municipal, os salões de 

~ D~  ~ cabeleireiro e barbeiro da Cidade para retornarem às 
suas atividades, respeitando-se regras de 
atendimento previamente agendadas, de 01 cliente 
por vez, além do atendimento das exigéncias da 

~~ saúde, a fim de manter o combate ao COVID-19. 
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AUTOR: Vereador Márcio de Cássio Raymundo 

Através do Decreto Municipal 1481/2020, de 30 de março de 2020, o Poder 
Executivo Municipal, seguindo o mesmo direcionamento de outras cidades vizinhas, 
liberou o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais, que atuam no ramo 
de comércio de alimentos, postos de combustíveis, petshop, oficinas mecãnicas, 
farmácias, agências bancárias, clínicas médicas, veterinárias e odontológicas, 
cartórios, lotéricas, cartórios, lojas de materiais de construção e ferragens, como forma 
de minimizar o impacto que o fechamento desses tipos de comércio poderia causar na 
população. 

É do nosso entendimento que o Poder Executivo Municipal poderia estudar a 
possibilidade de incluir nessa listagem também os salões de cabeleireiro e barbeiro da 
Cidade, desde que fossem obedecidas regras que evitassem a aglomeração de 
pessoas, minimizando um pouco o impacto financeiro que essa classe trabalhadora, 
poderia sofrer com as providências adotadas para combater o Coronavírus. 

Pelo exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal que estude com especial 
carinho a possibilidade de liberar, através de Decreto Municipal, os salões de 
cabeleireiro e barbeiro da Cidade para retornarem às suas atividades, respeitando-se 
regras de atendimento previamente agendadas, de 01 cliente por vez, além do 
atendimento das exigências da saúde, a fim de manter o combate ao COVID-19. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 31 de.rYtarço de 2020. 
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