CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – ACRE
Rua 24 de Janeiro n°53, Bairro Seis de Agosto
CEP 69900-970
GABINETE DA VEREADORA LENE PETECÃO - PSD

INDICAÇÃO_____/ 2021
Indica realização de campanha massiva e urgente
de esclarecimento e mobilização da população de
Rio Branco para a importância do uso de Máscaras
como fator fundamental para a proteção contra a
contaminação da Covid-19 em nosso Município.

Senhor Presidente,
À luz do Regimento Interno desta Casa, apresento indicação ao Senhor Prefeito
do Município de Rio Branco, a qual requeiro que a Prefeitura Municipal de Rio Branco
junto a outras Secretarias, realizem campanha de esclarecimento e mobilização a
população quanto a importância do uso de máscaras.
Justificativa:
A situação caótica em que se encontra a pandemia em nossa cidade e
por todo o Acre já e de conhecimento público. Contaminação desenfreada, mortes
aumentando diariamente, UTIs totalmente ocupadas, sacrifício e exaustão dos
profissionais da saúde, prenuncia uma grave tragédia jamais vista em Rio Branco.
Tal situação exige ações imediatas do Poder Público para evitar tamanha
calamidade que poderá ficar na história do nosso Município de forma negativa e
inesquecivelmente triste, sendo possivelmente questionado ao longo dos anos aqueles
agentes público e mesmo setores da população que se omitiram frente ao desastre
iminente.
Com as dificuldades para implementar um lockdown que atingirá
frontalmente a economia da cidade, embora seja viável e necessária medidas
restritivas viáveis, só nos resta uma alternativa. Apostar decisivamente em ações de
esclarecimento da população, mobilização e até obrigatórias do uso de medidas como
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distanciamento social, higiene das mãos e principalmente do uso de máscaras em
ambiente públicos e particulares.
O uso de máscaras tem sido apontado por especialistas e também por
estudos de entidades consagradas dentro e fora do Brasil, como a medida mais
importante para evitar a propagação do vírus. Mais importante que isso apenas o
isolamento social.
Por isso, proponho a realização desta campanha, que sugiro ser dado o
nome de "Rio Branco Unida contra a pandemia." Para isso, além de slogan e marca
visual marcante, deve-se chamar para participar das ações, lideranças políticas,
empresariais, comunitárias, religiosas, artistas locais e pessoas da comunidade.
Tais ações devem se dar através da mídia televisa, rádios, jornais, redes
sociais, vídeos, áudios e toda forma de comunicação viável. As pessoas participantes
da campanha devem gravar depoimentos pedindo que a população use máscaras e
salve vidas. Tais depoimentos devem ser liderados pelo prefeito da capital e sua vice.
É a indicação que apresento e exclamo ao acatamento de Vossa
Excelência.
Rio Branco, 04 de março de 2021.
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