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Senhor Presidente,

DESPACHO
APROVAD0 NA SESSA0 DE

EMENTA:      Soliicita  a  construcao  de  urn
Memorial  em  homenaaem  dos  boavis-
tenses falecidos vitimas da covid-19.

oLun uLun LE tw vyIA

s#atng#p#onaeor2j```--
Requeiro a Mesa,  na forma regimental, com a aprovagao do plenario para solicitar

ao Senhor Prefeito Municipal, que a administraeao municipal viabilize a construgao de urn
Memorial em homenagem aos boavistenses falecidos vitimas da covid-19.

Justificativa

A construgao de  urn  Memorial  tefa  como objetivo  reverenciar e  homenagear os
boavistenses que perderam suas vidas pela covid-19. 0 espaap sera urn local replete de
valor simbelico,  princjpalmente para  as familjas,  mas tamb6m  para o municipio  de  Boa
vista  e toda  sociedade,  homenageando aqueles que tiveram suas  vidas  interrompjdas
por consequencta dessa terrivel doenea, oportunizando ainda urn local de respeito, luto e
homenagens p6stumas, preservando a mem6ria e registrando as informag6es e trajet6ria
de cada uma das vitimas.

Como  este  projeto  nao  objetiva  aumento  de  despesas  ou  invadir  a  esfera  de
competencia  sugiro  que  este   Memorial   seja   instalado   nas  dependencias  fisicas  da
Biblioteca  e  Memorial  desta  Camara  Municipal,  a  qual  disp6e  de  espape  ocioso  e que
pode ser aproveitado pare esta finalidade. Ficando a Prefeitura, atraves do Departamento
de    Cultura   e   da    pr6pria    Secretaria    Municipal    de    Educagao,    responsavel    pelo
levantamento, organizacao e coordenacao deste Memorial. Esta sugestao, contudo, deve
ter a anuencia  dos demais  parlamentares,  ao qual ja  o faap a solicitacao junto a  este
projeto.  Firmando  assim,  mais  uma  importante  parceria  entre  os  Poderes  Executivo  e
Legislativo municipal.

Sala das Sess6es da Camara Municipal de Boa vista,
Caca "Dr. Antonio Pereira de Almeida",

Em 09 de outubio de 2021.
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