
Câmara Municipal de Jaguariúna 
Estado de São Paulo 

 
REQUERIMENTO Nº130 /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 em relação aos testes de COVID realizados nos dias 15 e 
16 de abril do corrente ano, nesta cidade de Jaguariúna/SP, para o qual 
questiona:  

 
1) Quantos testes foram adquiridos?  

2) Qual sua procedência (Foram comprados? Cedidos? Por 
qual entidade?). Caso tenham sido comprados, qual o valor unitário e total da 
compra?  

3) Quantos exames foram realizados?  

4) Alguma empresa foi beneficiada com a cessão dos kits? 
Se sim, quais? Qual o critério de escolha das empresas?  

5) Qual o objetivo da realização dos testes?  

6) Qual foi o resultado?  

7) O resultado implica em alguma mudança na estratégia 
do enfrentamento da pandemia?  

 
JUSTIFICATIVA 

 
Aconteceu nos dias 15 e 16 de abril deste ano uma testagem 

de COVID da população de Jaguariúna, oferecida a todos os que desejavam realizar o 
teste. A divulgação sobre sua realização foi transmitida pela internet a partir da 
véspera do evento, isto é, dia 14 de abril.  

A rapidez com que tudo aconteceu, dando a impressão de que 
não havia planejamento prévio, levou a numerosos cidadãos do município a me 
questionarem, como agente público, sobre os detalhes da operação.  

Sendo assim, colocando-me sempre à disposição da 
população, trago aqui os questionamentos a mim enviados de grande relevância para 
toda a população jaguariunense.  

 
Gabinete do Ver. Dr. Junior, 16 de abril de 2021. 

a. VEREADOR JOSÉ ALAERCIO DE TOLEDO LIMA JUNIOR 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade em Sessão 

Ordinária de 20 de abril corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 22 de abril de 2021. 

 

 

 
VEREADOR AFONSO LOPES DA SILVA 

Presidente 
 
 
 
 

 


