
CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

GABINETE DO VEREADOR CAPITÃO ALENCAR

REQUERIMENTO Nº 201/2021

O Vereador CAPITÃO ALENCAR que abaixo subscreve, requer a Mesa Diretora, após de
cumpridas as formalidades legais e regimentais, ouvido o Plenário, que seja solicitado ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Pernambuco, PAULO HENRIQUE
SARAIVA CÂMARA e ao Secretário Estadual de Saúde, Senhor ANDRÉ LONGO ARAÚJO
DE MELO no sentido envidar os esforços necessários para que seja dado TRATAMENTO
IGUALITÁRIO, entre todos os municípios de Pernambuco, no andamento da campanha de
vacinação contra a Covid-19, especialmente quanto à distribuição dos lotes de vacina que
contemple os PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA com mais de 40 (quarenta)
anos de idade.

JUSTIFICATIVA:

Vinculou-se na imprensa da Cidade do Recife, que o prefeito daquela capital, iria iniciar a
vacinação para os profissionais de educação básica com mais de 40 anos de idade, sejam em
instituições públicas ou privadas que atuam na capital, quando a maioria dos municípios do
estado já sente falta de vacinas suficiente para cumprir as etapas iniciais do Programa
Nacional de Imunização (PNI), ou seja, idosos acima de 60 anos de idade, enquanto o prefeito
do Recife anuncia a entrada de novos grupos. Pelo que tudo indica, existe um problema na
distribuição, talvez uma falta de critérios clara e transparente que possa conferir um
tratamento mais justo, mais igualitário. É sabido que existe milhares de professores de todo
Pernambuco que aguardam ansiosos pela vacinação. Porém, o Governo Paulo Câmara só
garantiu vacina para a capital. Vários prefeitos manifestaram indignação com essa injustiça e
cobraram uma resposta que não chegou até agora. Essa cobrança, mais do que dos prefeitos, é
dos professores e da população de todo o Pernambuco. Os professores do Recife devem ser
vacinados e os das demais cidades também. O Governo do Estado precisa garantir a
distribuição equânime e no mesmo período para todos os municípios, não só para a prefeitura
aliada.

Sala das Sessões, 04 de maio de 2021.

JOSÉ JOSINALDO DE ALENCAR LIMA
Vereador Capitão Alencar
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