CÂMARA MUNICIPAL DE BALDIM
ESTADO DE MINAS GERAIS

OFÍCIO Nº 053/2021/CMB
ASSUNTO: SOLICITAM INFORMAÇÃO SOBRE Nº DE VACINAS - PREVENÇÃO COVID-19
DISPONIBILIZADAS PARA BALDIM/MG.

Ilma. Sra.
Silmeiry Angélica Teixeira
Coordenadora do Núcleo de Epidemiologia da Superintendência Regional de Saúde de Sete
Lagoas,
C/Cópia para Denise Maria Vilela Cardoso
Enfermeira de Referência da Imunização contra COVID

Senhora Coordenadora,
Senhora Enfermeira,
Os representantes do Poder Legislativo Municipal de Baldim, vem respeitosamente, através
deste, solicitar de Vossas Senhorias às seguintes informações:
1.Qual às quantidades de vacinas de prevenção à COVID foram disponibilizadas para o
munícipio de Baldim?
2.Em quais datas foram disponibilizadas estas vacinas?
3.Os lotes já disponibilizados da vacina foram para atendimento à quais os grupos?
4.Existe um cronograma com às datas de distribuição da vacina ao munícipio de Baldim
incluindo a população da zona urbana e rural, e quais os grupos serão beneficiados? Caso
exista esta previsão gentileza relatar.
O motivo desta solicitação é a preocupação nossa e da população de Baldim de como está
sendo feita a distribuição da vacina, haja visto que, nosso munícipio é extenso em
comunidades rurais e hoje com uma população considerável de idosos, jovens, cidadãos com
a saúde de risco;
E a cada semana que passa, a doença dissemina em nosso meio, ou próxima de nossa
convivência levando os munícipes de Baldim nos questionar sobre quais ações sobre a
vacinação os Membros desta Casa Legislativa estão realizando diante da morosidade da
vacinação e da disseminação da doença.
Diante do exposto, agradecemos à atenção peculiar, e aguardamos a resposta para darmos
aos munícipes baldinenses sobre a disponibilização da vacina para o munícipio de Baldim.
Atenciosamente,

Darci Barreto dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Baldim
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