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Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.

REQUEIRO, nos teÍmos do art. 148 do Regimento Intetno, seja encaminhado expediente aos

Senhores Fernando Giaccobo, Hetmes "FÍaflgáo" Parcianello e Evandro Roman, Deputados
Federais na Càmara dos Deputados, BrasíliafDF, soücitando ptovidências dos Nobres Edis,
peÍante o Ministério da Saúde do Governo Fedetal, quanto aos atÍasos constântes e duradouros
no fornecimento das vacinas Pentavalente e BCG, p^ra 

^s 
unidades de saúde do Município de

Cascavel.

É o qrr" Requet. Sala das Sessôes.

Cascavel, 1" de novembro de 2019.

Vereador

Justificação.

Â proposta legislativa que apÍesento tem a finalidade de solicitar providência dos
nossos Íepresentântes na Càmara dos Deputados junto ao Ministério da Saúde, quanto âos constantes
âtÍâsos no fornecimento das vacinas Pentavalente e BCG nas Unidades de Saúde do Município de

Cascavel.

Lamentável que essas vacinas, que são importantes paÍa nossas crianças, pois são

necessárias para crianças a parúr dos dois meses de idade, uma vez que ela 'tmurrjrza contÍa tétano,
coqueluche, difteria e hepatite B, possü atrâsos no seu fornecimento sem que haja uma justificativa
plausível para isso. Essas vacinas não podem faltar no estoque das unidades de saúde.

O Ministério da Saúde alega que há falta de matétia prima para ^ 
fabricação das

vacinas. Ora, como pode, assim, de uma hota para outÍa, não haver mais matéria pnma para essas

vacinas? O Ministério da Saúde não se planeja paÍa esse fornecimento e pata situações que possâm
ocorer? É preciso Nobres Deputados, que Vossas Excelências representem nossa população de

Cascavel e busquem junto ao Ministério da Saúde que forneça essas vacinas o mais breve possível, pois,
caso as crianças sejam afetadas pelas doençâs por falta das vacinas, os responsáveis devetão set

penaüzados poÍ essas irresponsabiüdades.

Posto isto, espero, pois, contar com as providências cabíveis e âs Íespostas ao

solicitado paru darmos ciências à opinião púbüca que nos cobra.
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