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EXPEDIENTE Nº 47/2018/CMVV/AB/GAB 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

IVAN CARLINI 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha. 

 

 

 Eu, ARNALDINHO BORGO, Vereador, dentro de minhas atribuições legais, nos 

termos do disposto no art. 200, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vila Velha, 

solicito que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Vila 

Velha, com cópia para o Secretário de Saúde 

 

 

INDICAÇÃO 

 

 

Considerando diversas reclamações que chegam ao Gabinete deste Vereador, 

informando que na Unidade Básica de Saúde de Coqueiral de Itaparica está com o 

refrigerador quebrado (sem funcionar) há mais de um mês, o que vem comprometendo o 

acondicionamento das vacinas, entre outras unidades de saúde com o mesmo problema. 

 

Considerando que a ausência de condições adequadas no armazenamento de vacinas 

pode comprometer a credibilidade que os imunobiológicos vêm conquistando nessas últimas 

décadas, sendo fundamental para a manutenção dessa credibilidade, a manutenção dos 

refrigeradores e/ou compra de refrigeradores eficientes, além de orientação dos profissionais e 

o monitoramento dos processos que envolvem a manipulação dessas substâncias, por parte 

dos supervisores das unidades e gestores de saúde do município.  

 

Solicitamos seja dada manutenção nos refrigeradores de todas as Unidades Básicas de 

Saúde, ou se for o caso, sejam comprados refrigeradores adequados para refrigeração de 

vacinas e outros materiais imunobiológicos, além de outros necessários, para a efetividade dos 

serviços prestados. 

 

  
 Esclarecemos que tal medida é de extrema urgência, necessária e atende ao interesse 

público, posto se tratar de uma demanda apresentada em nosso gabinete por moradores e 

comerciantes da região, o que nos faz reafirmar a necessidade de se haver urgência no 

atendimento deste pleito da nossa população. 

  Palácio Legislativo, 27 de Junho de 2018. 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 

 


