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Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Senhor Presidente

REQUEREMOS À MESA DIRETORA, nos termos
regimentais, que se digne que se digne determinar a instituição de
COMISSÃO ESPECIAL para tratar da VACINAÇÃO CONTRA
O CORONAVÍRUS em nosso município, com duração até o dia 31
de dezembro de 2021.
O requerimento para instituição dessa Comissão
Especial tem por objetivo a apreciação, elaboração de estudos e o
acompanhamento das estratégias de vacinação contra o corona vírus
em São Caetano do Sul. Objetivo que está completamente alinhado
com as incumbências legais desta Casa, em especial, a atribuição
privativa de “fiscalizar e controlar os atos do Executivo, inclusive os
da Administração Indireta” indicada pelo inciso X do artigo 7º da Lei
Orgânica do Município de São Caetano do Sul.
Soma-se a essa competência legal, o evidente
interesse público frente à campanha nacional de vacinação contra o
corona vírus, em especial, após a liberação do uso emergencial pela
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) das vacinas
Sinovac-Butantan e Oxford/AztraZeneca em parceria com a FioCruz.
Na última semana iniciou-se em nosso município a aplicação das
primeiras doses de vacinação nos profissionais de saúde, indígenas,
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quilombolas e idosos em casas de repouso, todavia, o número de doses
ainda está completamente defasado para atender até mesmo os grupos
prioritários. Sintoma disso é que o lote inicial de 4800 vacinas para o
município de São Caetano, informado pela Sra. Secretária Municipal
Regina Maura em live com o prefeito interino Tite Campanella no dia
25 de janeiro¹, é uma quantia insuficiente até mesmo para a
imunização de todos os profissionais de saúde.
As dificuldades logísticas de compra de insumos,
transporte, somadas à má administração do governo federal, que
negligenciou a gravidade da pandemia desde o princípio, colocam no
horizonte uma longa caminhada de meses até que se imunize a
população brasileira em níveis suficientes para a contenção da
disseminação do coronavírus. Em nosso município, soma-se a esse
quadro, o maior nível de letalidade da doença na região: 5% segundo
o Boletim Covid-19 divulgado em 25 de janeiro de 2021 na página da
Prefeitura no Facebook².
Diante de todo esse cenário de dificuldades
sanitárias para a população brasileira e de São Caetano do Sul, ainda
somos surpreendidos com notícias na 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 e os principíos da saúde pública. Neste sentido,
e de acordo com as competências legais desta Casa, esta COMISSÃO
ESPECIAL terá importância central para que a vacinação em nosso
município, bem como, as estratégias do Executivo, frente ao cenário
de dificuldades logísticas, sejam transparentes, eficazes e mais
dialógicas com a população.
¹ PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL.
Confira a Live de utilidade púbica sobre os temas: atualizações sobre a
covid-19, vacinação em São Caetano, regras do Plano São Paulo e
retomada da Educação. Participe. São Caetano do Sul, 25 jan. 2021.
Facebook:
@prefeitura.saocaetano.
Disponível
em:
https://www.facebook.com/prefeitura.saocaetano/videos/28801797089
02452. Acessado em: 25 de janeiro.
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²PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL.
Atualizado em 25 de janeiro.. São Caetano do Sul, 25 jan. 2021.
Facebook:
@prefeitura.saocaetano.
Disponível
em:
https://www.facebook.com/prefeitura.saocaetano/posts/323402338003
2570. Acessado em: 25 de janeiro.
Plenário dos Autonomistas, 25 de janeiro de 2021.

BRUNA CHAMAS BIONDI
(MULHERES POR + DIREITOS)
VEREADORA
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