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Requerimento Nº 87/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 132, do Regimento Interno,
que seja solicitado ao Poder Executivo as seguintes informações, reiterando o Requerimento nº
49, de 09 de abril de 2021, sendo que a Lista de Vacinados enviados para esta casa, não cumpre o
que fora pedido no aludido requerimento.

Foi apresentada lista constando nome, função/grupo prioritário e laboratório
produtor da vacina. Informações quanto aos números de lotes das vacinas, bem a atuação dos
vacinados no combate a pandemia, local de atuação e horários de trabalho não foram
respondidos.

Tendo em vista que à época do requerimento só poderiam estar sendo
vacinados profissionais da saúde e grupos prioritários, e também salientando que a lista não
especifica nem ao menos a data de vacinação.

Isto posto, reforço o pedido para que seja enviada nova lista com descrição
detalhada complementando o que não foi respondido:

- lotes das vacinas;
- atuação dos vacinados no enfrentamento da pandemia;
- local de atuação e horário de trabalho.
Tendo em vista que à época do requerimento só poderiam estar sendo

vacinados profissionais da saúde e grupos prioritários, e também salientando que a lista não
especifica nem ao menos a data de vacinação, aproveito a oportunidade para incorporar outros
itens ao requerimento:

1 - data de vacinação;
2 - profissional responsável pela aplicação da vacina;
Destaco que a lista que se encontra na Câmara não possibilita nenhum tipo de

apuração sobre a correta aplicação de vacinas seguindo os moldes do Ministério da Saúde, uma
vez que faltam informações cruciais para tal.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 18 de junho de 2021.

FELIPE COSTA FRANCO VIEIRA
-Vereador-


