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O Vereador Cézare Pastorello, Solidariedade, propõe ao 
augusto e soberano plenário, na forma regimental, que seja 
encaminhado expediente à Excelentíssima Prefeita Eliene 
Liberato, consubstanciado na seguinte proposição 
plenária: 
 
 

Considerando o aumento exponencial do número de infectados pelo novo coronavírus na nossa 
cidade e no Brasil, e os efeitos mitigadores que as doses de reforços têm para conter a 
transmissão do vírus, que seja retomada a vacinação, com dose de reforço, dos grupos 
prioritários como segurança, educação, indústria e demais, independentemente de idade. 
 

 
Sala das sessões, à data da assinatura digital. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Vereador Cézare Pastorello 
Solidariedade 

  

Este documento contém anexo, 
que vai digitalmente assinado nos 
termos da Lei Nº 14.063/2020. 
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JUSTIFICATIVA 

 
Os grupos prioritários foram elencados, no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 
com a finalidade de evitar a contaminação em massa da população e evitar a interrupção dos 
serviços essenciais. 
Ocorre que, ainda que a vacinação tenha diminuído consideravelmente o número de 
internações e óbitos, ainda continua causando efeitos como ausência das atividades laborais, 
necessidade eventual de medicação etc. 
Sendo assim, considerando as doses de reforço como importantes para evitar os efeitos da 
COVID19, o município deve retomar a vacinação de reforço desses grupos prioritários, de modo 
a criar barreiras verticais na contaminação e evitar os prejuízos causados aos serviços essenciais, 
como segurança, educação e abastecimento. 

 

 

 

À data do protocolo. 

Assinado digitalmente 

Vereador Cézare Pastorello 
Solidariedade 
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