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Requerenle: Vereodor GUILHERME MARQUES

PUGLIESE

Requerido: Prefeito Municipol de Androdino
Assunlo: Requer informoções quonto ò existêncio de estudos, plonejomentos e

estrotégio municipol de vocinoçõo contro o COVID-I9 no que diz respeito ò

oplicoçõo do terceiro dose em profissionois do óreo do soÚde.

Assim

questiono:

o)

plonejomento que vise o omplioçöo do componho contro o
COVID-I9 com o terceiro dose do vocino poro profissionois do óreo
Existe

do soúde?

b) Existe previsõo poro o início do oplicoçõo do terceiro dose em
profissionois do óreo do soúde no município de Androdino? Quol o
doto previsto?
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JUSTIFICATIVA

o

estrotégio municipol de
vocinoçöo contro o COVID-19, bem como tem sido procurodo por munícipes
que buscom informoções sobre o oplicoçÕo do ierceiro dose em profissionois
Este vereodor tem ocomponhodo

do óreo do soúde do município de Androdino, sendo questionodo

sobre

previsõo dotos.

Assim, cobendo
Administroçöo Municipol,

oo

vereodor exercer

é que o vereodor

o

fiscolizoçõo do

GUILHERME MARQUES PUGLIESE

pretende buscor informoções e esclorecimenios do Poder Executivo o respe¡to
do ossunto.
Do exposto, o vereodor GUILHERME MARQUES PUGLIESE, no uso
de suos otribuições legois, REQUER, com fundomento no ort. I 42, S 3o, X, do
Regimento lnterno, sejo oficiodo ò Suo Excelêncio Sr. Prefeito Municipol de

Androdino, poro

que informe o este

Legislotivo, otrovés

dos

setores

competentes do Administroçöo Municipol, quonto ò existêncio de estudos,
plonejomentos e estrotégio municipol de vocinoçÕo contro o COVID-I9 no

que diz respeito ò oplicoçöo do terceiro dose em profissionois do Óreo do
soúde.
Solo dos Sessões
"Ver. Monoel Teixeiro de Freitos".

Androdino/SP, 27 de setembro de 2021
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