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Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 347/2021, de autoria do Nobre Vereador Edivilson 

Leme Mendes, encaminhamos as informapdes prestadas pela Secretaria Municipal 

de Saude por meio de seu Memorando n° 1.701/2021- SMS , copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

/

MACHADODANIU
efeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SR

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Memorando n° 1.701/2021 - SMS

Cajamar, 13 de outubro de 2021.

A Secretaria Municipal de Governo 
Departamento Tecnico Legislative

Assunto: Memorando n° 2.570/21 - DTL/SMG. Requerimento n° 347/2021.

Com os nossos cumprimentos iniciais a Vossa Senhoria, diante do 

requerimento supracitado, vimos por meio deste, em resposta ao solicitado, 

apresentar manifestagao, conforme segue:

Em relagao aos municipes que se encontram com a segunda dose da 

Vacina contra a COVID-19, pontuamos que na data de 12/10/2021, os 

“atrasados” para a segunda dose, sao:

ASTRAZENECA - 1036 PESSOAS ATRASADAS

CORONAVAC - 1016 PESSOAS ATRASADAS

PFIZER - 3879 PESSOAS ATRASADAS, sendo que, de fato, pelo 

cronograma de 84 dias entre as doses, temos 565 pessoas em atraso. 

As demais, sao decorrentes da antecipagao de segunda dose, por parte 

do Estado.

Salientamos, que esta Secretaria de Saude, ja adotou medidas, visando 

comunicar os municipes de seu atraso e encaminha-los a vacinagao.
DEPA^TAiViG\iTO TECNiCO 

LEfSiSl-ATIVO
s cerm

1 4 OUT 2021
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Com rela?ao ao Passaporte Vacinal, sera feito estudo junto ao Comite 

de Enfrentamento da COVID-19, para deliberapao quanto a conduta que o

municipio fara.

externar nossos votos de elevada estimaAproveitamos o ensejo para 

e consideragao.

Atenciosamente

Patricia Haddad \ 

Secretaria Municipal de Saude
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Estado de Sao Paulo

REQUERIMENTO N° 347/ 2021

GABINETE VEREADOR PRETINHO

Requeiro dentro das normas regimentals da Casa, apos deliberagao do 
plenario, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cajamar, Danilo 
Barbosa Machado e aos departamentos competentes, informe sobre a adesao do 
nosso municipio referente ao “passaporte da vacina”. 1 — Qual o numero de 
Cajamarenses que deixaram de comparecer para tomar a segunda dose 
nao foram vacinados? 2 — Existe algum estudo a respeito da adesao do 
“passaporte da vacina”, para eventos, festas, bares e etc, em nossa cidade? 
Visando que as pessoas possam frequentar eventos com maior seguranga e 
incentivando os municipes a se vacinarem contra a covid-19.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento tendo em vista que em diversas cidades 
brasileiras estabeleceram criterios para minimizar impactos da Covid-19 com a 
flexibilizagao de atividades, como realizagao de shows, feiras, congresses, entre 
outros, com o chamado “passaporte da vacina”, que tern sido utilizado como 
estrategia para estimular a imunizagao de parte da populagao que ainda nao 
buscou os postos de vacinagao.

O passaporte e solicitado na entrada desses eventos, e tern por finalidade 
comprovar que a pessoa ja tomou a primeira dose, completou o esquema vacinal 
ou recebeu a dose unica do imunizante contra a Covid-19, com as datas de 
aplicagao das doses, nome completo, CPF, data de nascimento e um QR Code. 
Com esse codigo, os estabelecimentos e locals de eventos poderao visualizar o 
registro vacinal, que devera ter pelo menos uma dose para o acesso ser permitido. 
Desta forma, alem de garantir a seguranga das pessoas que estao participando do 
evento, tambem incentiva as pessoas a procurarem postos de vacinagao.

. Plenario Ver. Waldomirp^do^SantosW^de setembro de 2021.
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