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rxceuruísstMo SENHoR pRESIDENTE DA cÂruana MUNrctpAL DE vEREADoREs DE

BARREIRAS.BA

vALDtMtRO IOSÉ oos SANTOS FlLHo, vereador, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do plenário,
seja encaminhada ao Excelentíssimo prefeito desse município a seguinte indicação:

Solicito: Construção de auditório na Escola Municipal Vatdete Piedade de Holanda, nesse
município.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos aos nobres e ilustres colegas a presente indicação para vossas apreciações,
requerendo que seja feita a citada melhoria, a fim de oferecermos à comunidade escolar um
ambiente para acolher todo corpo discente e docente desta unidade, em suas atividades que
jusüfiquem o uso do espaço.

Sem dúvidas, uma escola com melhor estrutura fisica provoca entusiasmo aos seus alunos,
melhorando o aprendizado, onde também acolherá melhor toda comunidade.
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EXCTUNTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂTUENI MUNICIPAL DE VEREADORES DE

BARREIRAS.BA

vALDlMrRo losÉ oos sANTos FrLHo, vereador, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, Vem requerer à mesa que, após deliberação e aprovação em plenário, o envio de

expediente a todos os postos de saúde e usF's do município e ao coPlM' fazendo chegar aos

profissionais envolvidos no sistema vacinal de prevenção à COVTD-19'

A Câmara Municipal de Barreiras vem a público, aplaudir de pé todos os profissionais da saúde'

em especial aos vacinadores e vacinadoras deste município'

JUSTIFICATIVA

É justo, e é o mínimo que podemos fazer por esses guerreiros e guerreiras' vacinadores e

vacinadoras que estão todos os dias em seus postos de saúde, cuidando da vacinação de

roüna, e também em alguns postos, aplicando a segunda dose e a dose de reforço' e ainda se

dedicam na vacinação do sistema drive thru e pedestres' em dias de campanhas fora de suas

unidades.
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SANTOS FILHO

PODEMOS
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