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GABINETE DO VEREADOR CAPITÃO ALENCAR 

 
 

REQUERIMENTO Nº 107/2021 

 

 

O Vereador CAPITÃO ALENCAR que abaixo subscreve, requer a Mesa Diretora, após 

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

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal - MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO,  

interceder junto a Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa da Senhora Secretária  

MAGNILDES ALVES CAVACANTI DE  ALBUQUERQUE, para que os PROFISSIONAIS, 

relacionados abaixo, tenham prioridade e sejam colocados no PRIMEIRO GRUPO de vacinação 

do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, pelas razões expostas na justificativa. 

 

1) GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS 

2) PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PETROLINA 

3) COVEIROS 

4) MOTORISTAS E COBRADORES DE ONIBUS MUNICIPAIS 
 

JUSTIFICATIVA: 

O presente requerimento, que ora submeto a apreciação de meus pares, tem como finalidade 

garantir aos PROFISSIONAIS AQUI ELENCADOS, grupos de maior vulnerabilidade e 

exposição ao vírus do COVID-19, a PRIORIDADE na vacinação no município de Petrolina. É 

necessário que haja segurança sanitária necessária para o retorno de todas as atividades, 

especialmente às exercidas por esses profissionais. Sabe-se da fundamental importância da 

escola e de seu papel social, por isso, é necessário levar-se em conta a segurança dos alunos e 

profissionais da Educação. Além disso, o retorno presencial das aulas pode impulsionar a 

contaminação em todo o município. Enfim, sem a vacina não existe nenhuma forma de garantir 

que o retorno às aulas presenciais será seguro para toda a comunidade escolar. No tocante aos 

GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS os mesmos realizam um trabalho essencial em função da sua 

atuação na linha de frente ao enfrentamento e combate à Covid-19. Com isso, estão, 

constantemente, expostos ao risco de serem contaminados durante o exercício de suas atividades 

que são feitas diuturnamente. Vacinação é estratégia coletiva. Por isso, é fundamental que 

TODOS OS PROFISSIONAIS aqui citados, tenham prioridade no plano de vacinação deste 

município, assim garantindo um retorno minimamente seguro o mais rápido possível. Estas são 

as razões que me fizeram submeter o presente requerimento a esse plenário, pelo que solicito a 

aprovação. 

Sala das Sessões, 30 de março de 2021. 

 

JOSÉ JOSINALDO DE ALENCAR LIMA 

Vereador Capitão Alencar 
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