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Requerimento nº 002/2021 

 

 

                 REQUEIRO à Mesa, após as formalidades 
regimentais e ouvido o Plenário, com fundamento no Artigo 5º, 
XXXIII, da Constituição Federal, combinado com o art. 8º, IX e XVII, 
da Lei Orgânica do Município, seja determinado pelo 
Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, o envio de  informações sobre 
a execução do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina 
contra a Covid-19, desenvolvido pelo Ministério da Saúde a partir 
do Plano Nacional de Imunização (PNI), que estabelece uma ordem 
prioritária para grupos específicos com base nos princípios da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) no âmbito do Município de 
Santa Rita do Passa Quatro. 
 
 
 

Justificativa 
  

                          O Ministério da Saúde, segundo divulgação feita em 

âmbito nacional, elaborou o plano nacional de imunização para 

garantir o funcionamento dos serviços de saúde, a proteção dos 

cidadãos com maior risco para coronavírus, além da preservação do 

funcionamento dos serviços essenciais.  

Para tanto foi elencado critérios prioritários, que somam mais de 

77,2 milhões de brasileiros. Por essa razão, solicitamos informações 

sobre a execução das diretrizes do governo federal em nosso 

Município, solicitamos ainda o envio do calendário municipal de 

vacinação (estimado), sabendo que essas datas estão associadas ao 
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recebimento das doses, porém nos auxiliará a sanar dúvidas que por 

ventura munícipes venham a nos solicitar.  

Com essas informações, poderemos auxiliar no esclarecimento da 

nossa população. 

 
                             Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 05 de fevereiro 

de 2.021. 
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