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REQUERIMENTO Nº 074/18  
 

 

CONSIDERANDO que, o Reverendíssimo Senhor, Padre Flávio Miguel Junior, Presidente da 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, através de um áudio gravado via 

aplicativo whatsapp, fez um alerta à população, bem como, às autoridades municipais, de uma 

possível epidemia de H3N2, que poderá acontecer no outono e inverno deste ano; e, 

 

CONSIDERANDO que, segundo relatos de especialistas na área, através de entrevistas aos 

veículos de comunicação de Sorocaba, confirma-se que o alerta é válido, o médico infectologista 

e Professor do curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, em 

Sorocaba, Dr. Fernando Ruiz, acredita que o padre "faz alarde com razão". Falando ao Jornal 

“Cruzeiro do Sul”, direto dos Estados Unidos, o médico afirma que por lá, o vírus fez "muito 

estrago", levando muitas pessoas à internação e a óbito, e que, a epidemia deste ano seria 

considerada uma das piores dos últimos anos, ponderando que é um problema do país e, não 

somente, da nossa região, não sendo possível prever, no entanto, se a gripe terá em nosso país a 

mesma gravidade. 

 

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) A Administração Municipal, através da Secretaria de Saúde, tem ciência da possível 

epidemia de H3N2 que poderá chegar ao nosso país e, consequentemente, em nossa região? 

 

b) Em caso positivo, quais providências preventivas contra a possibilidade de epidemia em 

nosso Município estão sendo tomadas? 

 

c) As campanhas de prevenção, bem como de vacinação em relação ao vírus H3N2, já estão 

sendo divulgadas para ciência da população? 

 

d) Qual a data exata para início da campanha de vacinação contra o vírus H3N2 em nosso 

município? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 27 de março de 2018. 
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Vereador 


