370/2021

Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Senhor Presidente

INDICAMOS AO EXMO. SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL, nos termos regimentais, que se digne determinar à
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESAUD, a publicação
diária de um Boletim de Vacinação contra a Covid-19 em suas
redes sociais, bem como, a listagem de vacinados no portal
coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br.
Desde o início da pandemia a Prefeitura publica
diariamente o Boletim Covid-19 em suas redes sociais. Neste boletim
há as principais informações sobre o estágio da pandemia em nossa
cidade, como: número de casos, número de óbitos, taxa de letalidade,
divisão dos casos por bairro, os gráficos de média móvel de casos
confirmados e de óbitos confirmados e etc. Esse boletim é uma
importante ferramenta de transparência da Administração Pública e de
informação da população, garantindo na prática o princípio da
publicidade fixado no artigo 37 da Constituição Federal. Além disso, a
publicação desses dados primários permite a produção de pesquisas
independentes
de
Universidades,
meios
de
comunicação
e
organizações sociais sobre a pandemia em nossa cidade.
Com a liberação das vacinas Sinovac/Butantan,
Oxford/Astrazeneca em parceria com a FioCruz e a chegada de 4.800
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doses e 3.700 doses em nosso município de cada uma delas, estamos
diante de uma nova etapa no enfrentamento da pandemia e, com isso,
faz-se necessária a ampliação dos canais de transparência para a
população. No Brasil já há casos divulgados pela grande mídia
nacional e investigações do Ministério Público em diversos estados
sobre casos de fura-fila na vacinação contra a Covid-19, práticas que
ferem a impessoalidade da administração pública, os princípios da
saúde pública e que devem ser combatidas em nosso município. Por
isso, indicamos a publicação diária de um boletim complementar nas
redes sociais da prefeitura que trate exclusivamente do avanço da
vacinação no município e conte, ao menos, com os seguintes dados:
total de doses (especificado em qual quantidade de cada fabricante),
total de vacinados de cada categoria do público prioritário e meta de
vacinados de cada categoria. Complementarmente, que seja publicado
no portal coronavírus.saocaetanodosul.sp.gov.br, assim como é feito
com o número de óbitos em nossa cidade, um relatório detalhado dos
vacinados contando, ao menos, com: data da primeira e segunda dose,
idade, sexo, local de vacinação, categoria do grupo prioritário, função
e local de trabalho.
Dessa
maneira,
haverá
os
mecanismos
de
transparência necessários para acompanhamento por esta Casa e pela
própria população da campanha de vacinação contra a Covid-19. Por
fim, vale notar que outras Prefeituras já iniciaram os seus mecanismos
de transparência da Vacinação (destacamos a Prefeitura de Belém cujo
exemplo inspirou esta indicação) e que o nosso município já conta
com todos os mecanismos necessários para garantir essas divulgações.
Plenário dos Autonomistas, 27 de janeiro de 2021.

BRUNA CHAMAS BIONDI
(MULHERES POR + DIREITOS)
VEREADORA
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