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REQUERIMENTO Nº  297 /2021.  

 

O Vereador MARQUINHOS DO N4 que abaixo subscreve, requer à Mesa Diretora, após 

cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, formule pedido ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal de Petrolina – Senhor Miguel de Souza Leão Coelho, interceder junto 

a Secretaria de Saúde através da Senhora Secretária Magnilde Albuquerque para que possa 

incluir no plano prioritário de vacinação da COVID-19 os TRABALHADORES 

ASSALARIADOS RURAIS e da AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE 

PETROLINA. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Justifica-se, o presente requerimento, pela necessidade da inclusão dos trabalhadores e 

trabalhadoras assalariados rurais e da agricultura familiar na lista de prioridade na imunização 

contra o Covid-19, inclusive, uma vez que só ficaram trabalhando atividades essenciais durante a 

pandemia no novo coronavírus e o agro não parou, para que pudessem colocar comida na mesa 

do brasileiro. Se o agro não parou, a atividade é essencial, e se é essencial, merecem ter 

prioridade na sua vacinação. Imagina-se a cidade de Petrolina sem a fruticultura irrigada? O que 

seria?  

 

O Agro prestou resposta ágil à gravidade do cenário provocado pela Covid-19 e o enfrentamento 

dos riscos pelo setor. A produção agropecuária não parou. Os produtores rurais adotaram as 

medidas preventivas à Covid-19 e continuaram trabalhando, enfrentando dificuldades logísticas e 

mercadológicas em um primeiro momento. 

 

Temos que garantir que os trabalhadores assalariados rurais e da agricultura familiar se 

mantenham produzindo e continuem contribuindo efetivamente para o equilíbrio econômico e 

social da cidade de Petrolina e de todo o Brasil, proporcionando segurança alimentar, gerando 

empregos e garantindo saldo positivo à nossa balança comercial. 

 

Portanto, a imunização dos trabalhadores assalariados rurais e da agricultura familiar, que 

exercem uma atividade considerada essencial à segurança alimentar da população, “certamente 

proporcionará garantia de abastecimento e maior tranquilidade às populações urbanas, 

contribuindo também para os esforços do governo para restabelecer a economia com a redução 

do tempo ativo da pandemia”. 

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal e a secretaria competente o pronto 

atendimento e aos Nobres Pares a aprovação do presente requerimento. 

 

Sala das Sessões, 08 de junho de 2021. 
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