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REQUERIMENTO Nº  044 /2021 

 

 

Senhores Vereadores, 

 

 

Requeiro à Mesa, observadas as exigências regimentais de praxe, 

após ouvido o douto Plenário para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, 

solicitando de Sua Excelência, através da Secretaria competente, as seguintes 

informações sobre o percentual de vacinação contra o COVID-19 destinados aos 

trabalhadores da rede de Saúde Pública Municipal e quando será retomado a 

administração das doses da vacina para estes profissionais. 

 

1. Qual é a porcentagem de cobertura vacinal contra o COVID-19 dos 

profissionais de saúde da rede pública de Jaguariúna, até agora? Qual é a 

porcentagem de cobertura vacinal dos profissionais de saúde da rede 

privada de Jaguariúna? 

 

2. Quando será retomada a vacinação dos profissionais de saúde de 

Jaguariúna? 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

O Município está cumprindo o cronograma proposto pelo governo 

estadual de vacinação contra o COVID-19, iniciando a vacinação da população alvo 

nos dias programados. Porém, temos recebido diversas reclamações a respeito da 

porcentagem da população vacinada em cada segmento, no sentido de, 

aparentemente, estar aquém do esperado. 

A população alvo no início da campanha foi a de trabalhadores da 

área da saúde que atuavam na linha de frente do combate à pandemia: profissionais 

que trabalham diretamente nos locais de diagnóstico e tratamento desta doença – 

pronto socorro, UTI, enfermarias de COVID etc. Na sequência, a proposta foi vacinar 

os demais trabalhadores da saúde: tais doses foram distribuídas por meio de prévio 

cadastro eletrônico onde, para cada profissional, era agendada a data e a hora em que 

receberia a primeira dose do imunizante. Entretanto, dada a grande demanda pela 
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vacina, as doses disponibilizadas ao município nesta faze ainda não foram suficientes 

para atender a todos os profissionais da saúde, de forma que muitos não conseguiram 

realizar o referido cadastro e ser vacinados. 

Ao mesmo tempo, seguindo as diretrizes estaduais, e a 

disponibilização de novas doses, o programa avançou agora para nova faze. 

Considerando que, sem diminuir a importância da vacinação para os 

idosos e toda a população, a vacinação dos profissionais de saúde é prioridade nesta 

primeira fase por formarem o grupo mais próximo às pessoas contaminadas, ficando 

mais expostos ao risco, bem como aqueles que combatem, de forma direta e imediata, 

este mal que atualmente castiga nossa sociedade. Nesse sentido, apresento os 

questionamentos supracitados de grande relevância para toda a população 

jaguariunense. 

Gabinete do Ver.  Dr. Junior, 12 de fevereiro de 2021. 

 VEREADOR JOSÉ ALAERCIO DE TOLEDO LIMA JUNIOR 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade em Sessão 

Ordinária de 16 de fevereiro corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 17 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

VEREADOR AFONSO LOPES DA SILVA 
Presidente 
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