ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RANCHOS
TRABALHO E TRANSPARENCIA

Três Ranchos, Goiás, em 09 de agosto de 2021.
Ao Senhor Ricardo Gonçalves Rezende
DD Presidente desta Casa de Leis.
REQUERIMENTO
Com todo respeito e acatamento, através do presente venho solicitar a Vossa
Excelência que coloque em discussão e aprovação a seguinte solicitação, que a secretaria Municipal de
saúde, e o Prefeito Municipal, proceda estudo, de solicitar/ requerer, e reivindicar do Sistema De Saúde
Único, da secretaria de saúde do Estado de Goiás, e demais órgãos competentes do Estado responsável pela
distribuição das vacinas contra covid- 19, a disponibilização de quantidade maiores de vacinas contra a
Covid-19 no Município.
Justificativa, o pedido se justifica tendo em vista que, a vacinação da faixa etária no
nosso Município, está atrasado em relação a outros Municípios do Estado de Goiás, bem como aqueles que
fazem parte da regional de saúde estrada de ferro.
Buscando informações, na secretaria de saúde de alguns municípios da região, na data
de hoje, o Município de Ouvidor está na faixa etária 36 anos, Catalão 32 anos, Goiandira 32 anos, Ipameri 28
anos. E no nosso Município está na faixa etária de 39 anos.
Pôr fim, reitero, pois já colocado em discursão neste plenário, que a secretaria
Municipal de saúde, divulga no site oficial do poder executivo, a quantidade de pessoas vacinadas no
Municípios, total que receberam as duas doses, e total que receberam uma dose, para que a população em
geral tenha conhecimento e a devida informação.
Confiante no apoio dos nobres Colegas, que como eu trabalho para atender a
população de nossa cidade antecipa agradecimentos. Sendo só até o presente momento, concluímos,
apresentando protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente:
________________________________
Wagner Carlota
Vereador da Câmara
Municipal de Três Ranchos /CIDADANIA
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