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Requerente: vereador JONILCIO AVELINO DA SILVA

Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: Adicionar outros grupos prioritários no Plano Operativo de Vacinação contra Covid-19.
JUSTIFICAT¡VA

(PROFESSOR CARECA) considerando a
se estabelecer novos grupos prioritários de vacinação como funcionários de

O vereador JONILCIO AVELINO DA SILVA

necessidade de
supermercados, funcionários de postos de gasolina, funcionários que fazem coleta de lixo,
coveiros, médicos, veterinários etc. Considerando que no Anexo I do Plano Nacional de
lmunização e o Documento Técnico - Campanha de Vacinação Estadual Contra Covid-19, não
constam as citadas atividades profissões;
Considerando que não é lícito que os municípios alterem a ordem ou acrescentem novos
grupos prioritários, uma vez que as vacinas são adquiridas e distribuídas pelo Ministério da
Saúde. Considerando que o município de Andradina ingressou no Consórcio de municípios
brasileiros para aquisição, com recursos próprios, de vacinas contra o Novo Coronavírus.

Considerando que, em relação as vacinas adquiridas pelo município, este poderá
também estabelecer seus grupos prioritários de vacinação, de acordo com suas particularidades
locais.

Assim, cabendo ao vereador exercer a fiscalização da Administração Municipal, é que o
vereadorJONlLC|O AVELINO DA SILVA pretende buscar informações e esclarecimentos do Poder
Executivo a respeito do assunto.
Do exposto, o vereador JONILCIO AVELINO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais,
REqUER, com fundamento no art. I42,9 3e, X, do Regimento lnterno, ao Senhor Excelentíssimo
Prefeito Municipal que informe sobre a possibilidade de, após a aquisição de vacinas contra o

Novo Coronavírus com recursos próprios da municipalidade, seja incluído no Plano Operativo de
Vacinação contra Covid-L9, os grupos prioritários formados por funcionários de supermercados,
postos de gasolina, coveiros, funcionários de empresas de coleta de lixo, médicos veterinários e
outros profissionais cuja atividade os obrigue a manter contato constante com o público.
Sala das Sessões

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas".
Andradina, SP, 19 de abril de 2021.
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