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Senhor Presidente,

O Vereador que a esta subscreve na forma que dispõe o Regimento lnterno desta

Casa e depois de ouvido seu Egrégio Plenário solicita a V. Exa. que faça chegar ao

Exmo. Senhor Prefeito do Município, o teor da seguinte lndicação:

Exmo. Senhor Prefeito,

Diversas são as queixas por parte da população de nossa cidade - em relação ao

processo de imunização - afirmando chegar para a vacinação e se deparar com o

atendimento encerrado, situação, de certa forma, frustrante e que pode

desmotivar a estes retornarem para a vacinação em outro momento, já que temos,

ainda, uma parte da população e de alguns interessados em desinformar,

questionamentos em relação à eficácia e importância da vacinação,

Além disso, existem questionamentos e críticas em relação às aglomerações

gertadas no local atualmente destinado para a concentração da vacinação, o

Estádio Carneirão que, embora se tenha o sentimento de maior segurança que

antes, a realidade nos contraria, diante das constatações e imagens que recebemos

constantemente dos dias de vacinação.

Sabemos do esforço hercúleo feito pelos profissionais da saúde, porém, e público e

notório o atraso na aquisição dos insumos e da propria vacina, por parte do

Governo Federal, o que nos impõe maiores sacrifícios neste momento, já que ainda

temos um numero significativo de pessoas a serem vacinadas, seja pela primeira

vez ou a segunda dose e já que temos vacinas disponíveis, nada mais justo e

prudente que adiantarmos à vacinação, consequentemente, a imunização tão

esperada da nossa população.
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Diante desta realidade e buscando contribuir para que o nosso município avance,

ainda maiS, no processo de vacinação e assim possamos sair, o mais rápido

possível, deste triste e caótico momento - solicitamos de V. Exa. a

descentralização, ampliação e flexibilização dos locais e horários de vacinação,

conforme segue:

1e Dose - Descentralização da vacinação do Estádio Carneirão, expandindo para

três pontos periféricos da cidade.

2s Dose - Disponibilização de horário, uma vez na semana, até às 20h, visando

atender a trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade.

As medidas se fazem necessárias no intuito de ampliar a Política Municipal de

promoção a Saúde e a prevenção, com o objetivo de facilitar o acesso à saúde e o

enfrentamento à Covid-l-9, algo tão importante para nossa população'

Destarte, pedimos uma análise urgente e sensível, com vistas ao atendimento do

pleito em questão, garantindo, o mais breve possível esse atendimento que, sem

sombra de duvidas, beneficiará inúmeros munícipes e ampliará a nossa luta no

setembro de 202t.as Sessõ

Vereador autor.
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