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                                                                Sr.  Presidente 

 
 O vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que, na forma 
regimental e após ouvido o douto plenário, se aprovado, esta casa: 
          Encaminhe ao Sr. Chefe do Poder Executivo, solicitação para considerar a 

possibilidade de, imediatamente, elaborar um cronograma de vacinação diária, 

no sistema Drive Thru, no mínimo em dois pontos da cidade, se possível com duas 
equipes em cada local, levando em conta o seguinte: 

1. Um dos pontos, - como sugestão poderia ser a Vila Olímpica, - 
encarregar-se-ia da vacinação, seguindo a faixa etária; o outro, - que 
poderia ser no Parque de Rodeios, Brigada Militar, UNICNEC, dentre 
outros locais apropriados, - se encarregaria de realizar a vacina na 
demanda reprimida de todos os grupos prioritários e a 2ª dose. 

2. No sábado, a vacinação se concentraria, de forma intensiva, seguindo a 
faixa etária decrescente, procurando atingir o maior número de pessoas e 
sendo realizada em outros locais, como no Posto Central ou CTG 
Estância da Serra. 

3. Além da adoção de um cronograma em tempo integral, sugiro ao Sr 
Prefeito que defenda esta medida junto à AMLINORTE, uma vez que o 
Litoral Norte apresenta números muito abaixo da média de outras 
regiões e a imunização deve ser considerada no plano regional. 

4. Seja considerado também a possibilidade de realizar parcerias com 
farmácias e o próprio curso de enfermagem da UNICNEC, visando a 
utilização de pessoal habilitado à aplicação da vacina. 
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JUSTIFICATIVA 
  

Conforme público e notório, no presente mês de março, nosso município 
atingiu os piores números no tocante aos óbitos decorrentes da infecção pelo novo 
corona vírus (COVID-19). Para se ter uma ideia, no boletim do último dia 28 do mês 
de fevereiro, tínhamos contabilizado 62 óbitos desde o início da pandemia. Passados 
menos de 30 dias, até o dia 24 de março, este número pulou para 104, o que 
representa um aumento de quase 70% no número de óbitos pela COVID-19, nos 
últimos 25 dias, se comparado a um ano de pandemia. 
 Este quadro exige uma pronta ação numa das “taboas de salvação” para 
superarmos este momento, que é a vacinação. Paralelamente, entende-se o esforço do 
município na aquisição de leitos junto ao Hospital São Vicente de Paula, além da 
iniciativa de integrar o consórcio para aquisição de vacinas. 
 Por fim, o presente pedido se justifica, uma vez que numa situação de guerra 
como a que estamos vivenciando, todas as estratégias devem ser consideradas, afinal, 
não por acaso, Sun Tzu nos ensinou na Arte da Guerra que “a habilidade de alcançar 
a vitória mudando e adaptando-se de acordo com o inimigo é chamada de 
genialidade.” 
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