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Of. N. 09/2021/Gab. 623 

 

 

 

REF.: REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES/TRANSPARÊNCIA 

 

SÂMIA DE SOUZA BOMFIM, 

brasileira, deputada federal pelo Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL), titular da cédula 

de identidade RG nº 30577301-X e inscrita no CPF 

sob o nº 391 547 328 67, com endereço no gabinete 

623, anexo IV, Câmara dos Deputados, e-mail: 

dep.samiabomfim@camara.leg.br e ISABELLA DOS 

SANTOS MORAES NETTO, brasileira, titular da cédula 

de identidade RG nº 34925914-8 e inscrita no CPF 

sob o nº 355861028-89, com endereço na Rua Cabo 

Oscar Rossin, 74 Gopoúva - Guarulhos SP, CEP 

07041070, com fundamento no artigo 5º (XXXIII) da 

Constituição Federal do Brasil, na Lei 12.527/2011 

(Lei de Acesso a Informações Públicas), bem como 

na Lei Complementar nº 131/2009 e artigo 11, § 1º 
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da Lei nº 12.527/11 (prazo de 20 dias para a 

resposta), vem, expor e requer o que segue: 

 

1. Quais são as quantidades de vacinas de 

prevenção ao Covid-19, independente dos 

laboratórios fabricantes, recebidas pelo 

município?   

2. Qual é o contingente populacional em termos 

quantitativos, já vacinado na primeira e na 

segunda aplicação? 

3. O município possui plano de 

operacionalização de imunização contra a 

Covid-19? Se sim, requer-se cópias das 

informações do referido plano. 

4. Há lista nominal de pessoas vacinadas 

contra a Covid-19? Se sim, onde é possível 

consultar a lista? 

5. Quais foram os recursos financeiros 

recebidos pelo município, do Governo 

Federal e Estadual, desde o início da 

pandemia da Covid-19 até a data de resposta 

deste requerimento, para as ações gerais de 

prevenções como compra de máscaras de 

proteção e das instalações de leitos de 

enfermaria e de UTI, bem como, eventuais 
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aquisições de medicamentos para tratamento 

dos efeitos da doença? 

6. Em algum momento no curso da pandemia o 

município realizou compras de 

hidroxicloroquina, ivermectina, 

azitromicinia e nitazoxanida? Se sim, 

esclarecer se foi para eventual tratamento 

de paciente infectado pela Covid-19. Se 

comprou, quais foram as quantidades e os 

respectivos recursos públicos empenhados e 

pagos? 

7. No que tange a eventuais equipamentos 

hospitalares (respiradores, macas e 

instrumentos adquiridos durante a 

instalação de leitos de campanha ao longo 

de 2020) em quais unidades de saúde estão 

sendo utilizados neste momento para atender 

a população infectada pela Covid-19? 

 

Solicita-se, que as informações 

sejam fornecidas em formato digital, conforme 

estabelece o artigo 11, parágrafo 5º da lei 

12.527/2011, a serem remetidos nos endereços 

eletrônicos: 
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 dep.samiabomfim@camara.leg.br  

 isabellanettopsol@gmail.com  

 

Termos em que, pede e espera deferimento. 

 

São Paulo, 16 de março de 2021. 

 

 

 

SÂMIA DE SOUZA BOMFIM 

Deputada Federal 

PSOL/SP 

 

 

 

 

ISABELLA DOS SANTOS MORAES NETTO 
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