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CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA 

Casa Vereador Plínio Amorim 

Pernambuco   

 

 

REQUERIMENTO Nº  003 / 21 

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer à Mesa 

Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja solicitado 

ao Prefeito Miguel Coelho, interceder junto a Secretaria de Saúde, através da Senhora 

Secretária Magnilde Albuquerque, para que prestem as seguintes informações: 

1- Quantas doses de imunizantes já chegaram ao município até a presente data; 

2- Quantas doses de imunizantes estão previstas para chegarem á Petrolina; 

3- Referentes às doses que já chegaram ao município, que seja apresentado 

detalhamento da distribuição, incluindo as quantidades destinadas a cada sala de 

vacinação e em havendo equipes volantes para a realização da vacinação, que seja 

informado qual o quantitativo de doses destinadas para essas equipes e quais os 

locais atendidos pelas mesmas. 

4- Que seja apresentada a quantidade de pessoas de cada grupo de risco vacinadas até 

a presente data. 

Justificativa: 

O momento pelo qual o mundo passa, sem dúvida será daqui por diante visto como um 

dos mais difíceis da história, e depois de cerca de um ano sofrendo os efeitos da pandemia de 

COVID-19, a população brasileira finalmente começou a sentir um pouco de alívio com o 

início da vacinação. 

Contudo, o que chega como um alívio deve ser tratado com total transparência, e todas 

as informações relativas ao plano municipal de vacinação e a execução do mesmo deve ser 

sempre disponibilizada de forma célere e objetiva, a fim de garantir total transparência nesse 

processo que ainda deve durar um bom tempo até a imunização da maior parte da população 

brasileira. 

Contamos ainda, com a compreensão das demais Vereadoras e dos demais Vereadores, 

no sentido de aprovarem o presente requerimento em respeito ao povo de Petrolina e de 

acordo com o previsto na lei nº 12.527 (Lei de acesso à informação). 

 

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 2021. 

  

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

Vereador 

cas 


