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REQUERIMENTO Nº. 255/2020.
REQUEIRO à Mesa, nos termos do § 1°, do artigo 18 e inciso VII, do artigo
72 da Lei Orgânica do Município de Barretos, ouvido o douto Plenário e cumpridas as
formalidades regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitandolhe informações com a Secretaria Municipal de Saúde, visando encaminhar as
seguintes informações e documentos a esta Casa de Leis:
1.

Há possibilidade de elencar os motivos, bem como suas
justificativas, nos quais lavaram a queda da cobertura vacinal de
92,56% de 2018 para 77,12% em 2019 em Barretos?

2.

Há possibilidade de realização de campanha municipal em favor do
aumento da cobertura das vacinas junto as crianças do município?

3.

Em caso positivo, para quando está previsto a realização da
campanha?

4.

Quais cargos, efetivos ou não, que estão na direção, supervisão e
execução da busca ativa para o comparecimento para a vacinação
oferecida pela atenção básica?

5.

Há possibilidade da realização de audiência pública entre a
Secretaria de Saúde e da Educação, com participação de
representantes dos poderes públicos e sociedade civil de Barretos?

6.

Qual a meta de vacinação para nosso município da vacina Tríplice
Viral?

7.

Qual das unidades de saúde (pública ou privada) do município que
detém os piores resultados em relação a meta nacional da Tríplice
Viral?

Justifico esse pedido de informações tendo em vista as respostas
provenientes do Requerimento 11/2020 de autoria deste Vereador, no qual aponta
quedas substanciais em todas vacinas obrigatórias, desta forma não alcançando as
metas de cobertura de vacinação das crianças barretenses, fixadas pelo Ministério da
Saúde.
Recentemente, tivemos condições que favoreceram o aparecimento de
alguns casos, principalmente do Sarampo, além disso, cabe ressaltar que uma criança
acometida com alguma das doenças supracitadas pode contaminar um adulto, ou
seja, há risco para todas as faixas etárias da população.
Saliento ainda, que o Estado de São Paulo, obteve cerca de 9.700 (nove
mil e setecentos) infectados por Sarampo em 2019, ocasionando 13 mortes. Essa
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enfermidade, imunizada pela Tríplice Viral, obteve a cobertura abaixo da meta, ou
seja, na contramão do surto virótico houve queda na amplitude da vacinação.
Nesse sentido, ressalto que as pessoas de Barretos merecem tratamento
digno nos serviços públicos, e de forma especial, quando tratar de assunto relativo à
saúde humana.
Assim, esse Vereador, no uso de suas atividades para no qual fui eleito,
objetiva-se a guarda de uma vida saudável para todos munícipes, requer de forma
gentil as respostas e informações supracitadas.
Sala das Sessões Vereador Ruy Menezes, em 12 de março de 2020.

LUIZ UMBERTO DE CAMPOS SARTI
Vereador “Kapetinha”

