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A Vereadora Silvia da Costa, do PTB, saudou a todos e disse querer nesta noite 
passar para a população alguns dados importantes sobre a vacina do Covid, dúvidas 
mais frequentes e muitos questionamentos que chegaram a ela. Comentou que, 
segundo os dados levantados no dia cinco de julho, através da Secretaria da Saúde, a 
qual procurou para obter informações e poder esta noite estar informando para a 
população de Colinas. Disse que foram recebidas duas mil cento e quarenta doses 
entre a primeira e a segunda dose aplicadas, foram aplicadas mil novecentos e vinte e 
oito até o dia cinco, última segunda-feira. Informou que no momento estão seguindo o 
critério de idade cronológica decrescente, conforme estabelecido na resolução do CIB 
163/21. Disse que a partir de um novo número de doses recebidas pela Secretaria da 
Saúde, foi ampliado para pessoas a partir dos quarentas e dois anos de idade, sendo 
que a vacinação acontecerá na quinta-feira, no ginásio da Escola Ipiranga. Explicou a 
forma que a Secretaria da Saúde está trabalhando, segundo ela, organizando uma 
lista de pacientes conforme a idade cronológica, cada agente de saúde entra em 
contato com o seu paciente na área, para informar a data, o local e horário da 
vacinação. Disse que é solicitado ao paciente que leve documentos e o cartão de 
vacinas, sendo que no momento da aplicação a profissional de saúde explica qual 
vacina é administrada e possíveis reações adversas. Falou que com o auxílio da 
agente de saúde, é feita a conferência do cartão de vacinas e após, realizada a 
aplicação de vacina no paciente. Salientou que Colinas vacinou mais de sessenta e 
cinco porcento do público alvo estimado até o momento. Parabenizou a todos 
envolvidos pelo comprometimento, responsabilidade e dedicação com a saúde de 
todos neste Município. Dando continuidade, em relação à moção de apoio que todos 
os colegas receberam, disse que esteve em contato com a Ana, coordenadora da 
ONG Céu Azul, que lhe informou sobre o fechamento da UTI Pediátrica do HBB, o que 
é lamentável. Informou que a mesma solicitou a eles Vereadores para se engajarem 
com uma moção de apoio. Sugeriu que seja feito direcionamento a 16ª Coordenadoria, 
agendar talvez uma reunião com a 16ª, fazer uma mobilização coletiva com a AVAT, 
entretanto, acredita que essa Câmara não seja associada com a AVAT. Disse deixar 
uma sugestão para o Presidente da Câmara, para fazer parte desta associação, com o 
trabalho coletivo e assim juntar mais força e mobilização para a política. Falou para 
mobilizarem os Deputados, Senadores, pois é uma causa importante. Salientou deixar 
registrada a sua sugestão e a sua preocupação, pois acredita que podem ajudar mais. 


