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O Vereador que a este subscreve, na forma que preceitua o
Regimento lnterno desta Casa, depois de ouvido este Egregio
Plenário, solicita de V. Exa. que faça chegar ao Exmo. Senhor Prefeito
do Município, o teor da seguinte indicação.

Exmo. Senhor Prefeito,

A campanha "Vacinação Solidária" consiste no estímulo a doação de
mantimentos nos locais em que estão ocorrendo á aplicação da vacina
contra a Covid-19. Esta ação visa incentivar, por meio de campanha
publicitária a ser desenvolvida pela prefeitura, que os munícipes levem
alimentos não perecíveis e de forma totalmente livre, que seriam
recolhidos no drive thru da vacinação e destinados ás famílias
carentes em nosso município. Saliento que esta campanha poderá ser
realizada também por voluntários, mediantes a seguir os protocolos de

segurança pela Secretária de Saúde.

Diante do exposto, solicitamos de V.Exa. a criação da Vacinação
Solidária, a qual consiste na arrecadação de mantimentos nos
locais em que estão ocorrendo a aplicação da vacina contra a

covid-19.

Tal indicação se justifica tendo em vista que a pandemia do Covid-19

tem mostrado o outro lado da sua perversidade que é justamente o

aumento da falta de alimentação em muitos lares brasileiros.
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É fato que muitas das pessoas beneficiadas com a vacina, que
gratuita, gozam de boa condição financeira e gostariam de ajudar os

menos favorecidos, mas nem sempre sabem como. Nesse sentido, é

necessário nos unirmos para atender os trabalhadores e trabalhadoras
que perderam seu sustento, as famílias carentes desempregadas, que

estão enfrentando está pandemia com muita dificuldade.

Sala das , .êffi 08 de abril .de 2021. ./1k-/4 (/) -%'ra (Anselmo Bal) r'
Vereador autor.
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