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Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmaru Municipal de Cascavel;

REQUEIRO, nos teÍmos que Íegem o art.749, §1" do Regimento Interno desta Casa de

Leis, seja encaminhado expeüente ao Senhor Miroslau Bailak, Sectetário de Saúde,

soücitando as seguintes informações aceÍca dos dados epidemiológicos da Covrd-l9 em
Cascavel.

1. Â Secretaria possui dados estaústicos relacionados às mortes em decorrência da
Covid-19 de pessoas que já receberam a1" e 2'dose datnurluzação? Se sim, apresentarrelatôno
pormenodzado e atualizado até a presente data.

2. A Secretaria possui dados estatísticos relacionados às pessoas que já receberam a 1'e
2'dose da,imunização e que mesmo assim conttarram a Covid-l9? Se sim, apÍesentaÍrelatódo
pormenodzado e atualtzado até a presente data.

3. A Secretaria tem rcahzado estudos paÍ^ 
^p\ÍaÍ 

se a vacinaçào está contribuindo para
que haja uma redução do volume de óbitos ou de internações de pacientes em estaclo gÍave em
Cascavel? Se sim, apÍesentaÍ os dados apurados.

4. É possívelafumar que após o início da'tmunzação contra a Covid-19 o número de

casos da doença diminúu em Cascavel? Se sim, apÍesentaÍ os dados relativos a tal fato.

É o qoe Requer. Sala de Sessões.

Cascavel, 11 de junho de2027.
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Policial Madril
Veteadot /PSC

Justificação:

O presente requerimento obietiva obtet tnfotmações acerca dos dados epidemiológicos
da Covid-19 após o início da imunização em Cascavel, uma vez que tem surgindo
questionamentos poÍ parte da população quaÍtto a eficiência da vacina na diminuição do número
de casos, bem como da redução de mortes pela doença.

Sendo assim, solicitamos as informações acima mencionadas, a fim de que possamos
prestaÍ esclarecimentos à sociedade, evitando, assim, o compartilhamento de desinformação, ou
ainda, a disseminação das ütas fake neuts', qle de certo modo podem aúapzlhar a

população e conteÍ o avanço da pandemia em nossa cidade.
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