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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 070/18 
 

 

CONSIDERANDO que em Votorantim, este Vereador vem recebendo inúmeras reclamações 

devido à falta de vacinas e orientações a respeito. Sendo elas: a de 02 (dois) meses, Pentavalente, 

DTP + HIB + Hepatite B, Poliomielite (VIP), Rotavirus Monovalente, Pneumocócica Conjugada 

10 Valente, entre outras; 

 

CONSIDERANDO que, as vacinas são um dos mecanismos mais eficazes na defesa do 

organismo humano contra agentes infecciosos e bacterianos, e consiste na proteção do corpo por 

meio de resistências às doenças que o atingiriam; 

 

CONSIDERANDO que, no Brasil, existe o Programa de Imunizações (PNI) criado e gerenciado 

pelo Ministério da Saúde, tem como principal objetivo manter o controle de todas as doenças que 

podem ser erradicadas ou controladas com o uso da vacina. Por ser de extrema importância para 

a saúde da população, os pequenos logo ao nascer, já recebem duas vacinas ainda na maternidade 

- a BCG vacina contra a tuberculose e a vacina contra a hepatite B; 

 

CONSIDERANDO que, quem não se vacina não coloca apenas a própria saúde em risco, mas 

também a de seus familiares e outras pessoas com quem tem contato, além de contribuir para 

aumentar a circulação de doenças. Tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger de uma 

variedade de doenças graves e de suas complicações, que podem até levar à morte. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) O Executivo poderia nos informar por qual motivo os munícipes de Votorantim estão tendo 

dificuldades de encontrar as vacinas nas Unidades Básicas de Saúde? 

 

b) A Administração poderia realizar um calendário de vacinação, e instruir melhor a população 

através da tecnologia, com ferramentas para auxiliar na divulgação das vacinas obrigatórias? 

 

c) Como é feito o controle da quantidade de vacinas que são aplicadas em Votorantim? 

 

d) Quanto a Prefeitura gasta com vacinas mensais?  

 

e) E quais são as vacinas gratuitas que vem do Governo do Estado e Governo Federal e quais 

são as que o Município necessita comprar? 

 

f) Como são estocadas as vacinas, já que alguns postos de saúde (UBS’s) apresentam 

problemas em suas geladeiras? 
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Que do deliberado se dê ciência à Secretaria Municipal de Saúde, bem como, aos órgãos de 

imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim; 

 Jornais: “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim” e “Cruzeiro do Sul”; 

 Rádios: Band FM, Cantate FM, Cruzeiro FM, e Nova Tropical FM; 

 Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. Irineu Oliveira; 

 Site do Sr. Edson Correa, www.cidadaovotorantinense.com.br; 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

Obs.: Seguem fotos anexas. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 20 de março de 2018. 

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 

http://www.cidadedevotorantim.com.br/

