1300/2021

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, no nome da
Secretária Dra. Regina Maura Zettoni, um local seguro e de fácil
acesso para a vacinação dos moradores do bairro Fundação.
Senhora Secretária Dra. Regina Maura Zettoni,
chegou até o nosso gabinete uma importante demanda da Associação
FUNDAÇÃO VIVA (CNPJ 34.506.310/0001-02) sobre o processo de
vacinação em nossa cidade. É conhecido por todos o histórico de
isolamento do bairro em diversas políticas públicas do nosso
município e não podemos deixar esse cenário se repedir na principal
tarefa do Poder Público para o ano de 2021, a saber: a vacinação em
massa contra a Covid-19. Nesse sentido, transcrevemos abaixo a
demanda do presidente da Associação para esta Secretaria:
“São Caetano do Sul, 26 de março de 2021.
A Sra. REGINA MAURA ZETONE GRESPAN,
Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura de São Caetano do Sul
A
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34.506.310/0001-02, vem, por meio desta solicitar um ponto de
vacinação no bairro Fundação.
Muitos dos moradores estão na faixa etária indicada
para aplicação da vacina, porém, uma grande parte não possui veículo
motorizado para locomoção.
Acreditamos que o município não deva exigir que
esses moradores se arrisquem em transportes públicos para poder
exercer seu direito a imunização.
Portanto, REQUER-SE um local seguro e de fácil
acesso para a vacinação dos moradores do bairro Fundação.
REQUER ainda, que tal solução seja amplamente
divulgada no bairro.
O intuito das medidas requeridas é a proteção da
vida dos munícipes de nossa cidade.
Rogério Bregaida Jr.
Presidente da Fundação Viva”
Diante do exposto e para evitarmos mais contágios
da covid-19 em nossa cidade e, em especial, dos moradores do bairro
Fundação, solicitamos o pronto atendimento da nobre secretária.
Plenário dos Autonomistas, 26 de março de 2021.

BRUNA CHAMAS BIONDI
(MULHERES POR + DIREITOS)
VEREADORA

1504/2021

Página 2 de 2

