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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 282/18 

 

 

CONSIDERANDO que, é muito importante a vacinação das pessoas para se prevenir doenças 

(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, na Sessão ordinária do dia 19 de junho p.p., foi aprovado nesta Casa de 

Leis, o Requerimento n° 176/18, através do qual, este Vereador pediu uma resposta do setor 

competente, quanto à falta de vacinas contra meningite, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), 

e, questionamos ainda, qual era a causa dessa deficiência no serviço prestado à população; 

 

CONSIDERANDO que, novamente, este Vereador foi procurado por alguns munícipes, 

especificamente algumas mães, que ao levarem seus filhos para tomarem as vacinas solicitadas 

para as crianças de até dois meses de vida: a Tríplice Bacteriana (DTP) ou (DTPa), Hemófilos 

tipo b, Poliomielite (VIP-vírus inativados), Pneumocócica conjugada e Rotavírus, verificou-se a 

falta dessas vacinas em várias Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), como por exemplo, nos 

bairros: Itapeva, Jardim Serrano, Parque Bela Vista e Jardim Clarice; 

 

CONSIDERANDO que, segundo essas reclamações, Sorocaba, sendo maior que Votorantim, 

contém as doses dessas vacinas e, Votorantim sendo uma cidade menor, sempre está em falta, e, 

até é ajudada pela cidade vizinha, quando algumas mães levam seus filhos para serem vacinados 

nas Unidades Básicas de Saúde de Sorocaba; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente, a gravidade e a falta dessas vacinas que são tão importantes nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) em nosso município, e a preocupação com a situação, e que 

as vacinas permitem salvar mais vidas e prevenir mais casos de doença do que qualquer 

tratamento médico, atuando como prevenção primária, conferindo imunidade e evitando, assim, 

o contágio. 

 

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

Senhor Prefeito Municipal, para que através do setor competente, nos informe o seguinte: 

 

a) O Poder Executivo pode nos informar e nos enviar uma relação atual de quais tipos de 

vacinas que estão faltando nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) de Votorantim, e ainda, 

esclarecer por qual motivo, ainda não foi feito o pedido dessas vacinas? 

 

b) Qual atitude o setor competente está tomando para resolver essa situação? 

 

c) Qual o prazo para o atendimento dessas reivindicações? 

 

d) Há uma previsão da chegada dessas vacinas?  
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Que do deliberado se dê ciência aos órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim - Canal 3; 

 Jornais: “Folha de Votorantim” e “Gazeta de Votorantim”; 

 Departamentos Jornalísticos das Rádios: Ipanema, Cacique AM e FM; Band FM; 

Cantate FM; Cruzeiro FM e Nova Tropical FM; 

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

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez.  

 

 

Salão Nobre “Francisco Munhoz”, em 02 de outubro de 2018. 

 

 
ALFREDO PISSINATO JUNIOR 

Vereador 


