AO EXMO. SENHOR HELTON RODRIGO PRANDO - DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ANDRADINA, SP
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REQUERIMENTO

Requerente: vereador HERNANI DA BAHIA
Requerido: Prefeito Municipal de Ardradina
Assunto: informar a previsão para vacinação de idosos, bem como de professores e demais
profissionais de educação, conforme o Plano Municipal de Vacinação contra coronavírus
(Covid-L9),

JUSTIFICATIVA

o vereador HERNANI DA BAHIA tem conversado com muitos
andradinenses idosos e suas famílias, os quais manifestam grande preocupação em relação ao
ritmo de vacinação de imunização contra o coronavírus Sars-Cov-2 (Covid-19);
Considerando que

Considerando QUê, igualmente, os profissionais de educação (professores,
inspetores, diretores etc.) manifestam interesse em receber tão logo a vacinação, para
possibilitar o avanço do planejamento de reinício das atividades escolares presenciais;

Considerando QUê, segundo notícias divulgadas através da Secretaria de
Comunicação da Prefeitura, Andradina já deu início ao Plano Municipal de Vacinação,
atualmente aplicando o imunizante em grupos prioritários da área de saúde da rede pública e
privada de Andradina, com total de 1000 vacinados até 3t.Qt.202L e L.820 vacinas enviadas à
Secretaria Municipal de Saúde;

Considerando que, ainda, conforme noticiado, o próximo grupo prioritário a ser
vacinado será de idosos acima de 75 anos, porém sem indicar data prevista para início.

Do exposto, o vereador HERNANI DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
REQUER, com fundamento no art. I42, 5 3e, X, do Regimento lnterno, seja oficiado a Sua
Excelência Sr. Prefeito Municipal Dr. Mario Celso Lopes, para que informe, através dos setores
competentes da Administração Municipal, com relação ao Plano Municipal de Vacinação
contra coronavírus (Covid-L9), conforme segue:

1. Qual a previsão para o início da vacinação de idosos? Detalhar e esclarecer.
2. Qual a previsão para início e conclusão da vacinação de professores e demais
profissionais de educação da rede municipal de ensino? Detalhar e esclarecer.
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