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REQUERIMENTO Nº 178/18 

 

 

CONSIDERANDO que, inúmeras reclamações de munícipes de diversas regiões de nossa 

cidade, que tem chegado ao Gabinete deste Vereador referem-se à falta de vacinas na Rede 

Pública de Saúde; 

 

CONSIDERANDO que, algumas reclamações, envolvem a questão de equipamentos quebrados 

(geladeira); e outras, dizem respeito às vacinas que são aplicadas somente no período em que o 

Enfermeiro-Chefe está presente na Unidade de Saúde. Segundo os relatos que ouvimos, por 

diversas vezes, pela ausência de um Enfermeiro-Chefe nas Unidades de Saúde, munícipes 

perderam tempo, tentando buscar vacinação, sendo obrigados a voltar para suas casas, sem serem 

vacinados; 

 

CONSIDERANDO que, embora a questão de saúde seja de suma-importância, principalmente a 

vacinação na primeira idade, Votorantim tem deixado muito a desejar, com relação à vacinação, 

pois falta atendimento aos munícipes. É por esse motivo que muitos munícipes têm recorrido a 

outros municípios vizinhos, em busca de vacinas, por não serem atendidos em nossa cidade! 

 

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) Qual o número exato de munícipes que são vacinados mensalmente, nas Unidades Básicas 

de Saúde – UBSs de nossa cidade? 

 

b) Qual é a periodicidade das manutenções preventivas realizadas nas geladeiras das UBSs? 

 

c) Quais são as unidades que estão com o estoque de vacinas completo? 

 

d) Todas as UBSs estão equipadas com uma geladeira? 

 

e) Quando foi feito a última requisição de vacinas, para o Ministério da Saúde? 

 

f) Quais os tipos de vacinas estão faltando em nosso município? E por que estão faltando? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 19 de junho de 2018. 

 

 

 

ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO 

Pastor “Lilo” 
Vereador  


