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ESTADO DE SÃO PAULO

ATA N° 18 DA 10a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2017. Aos
dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, nesta cidade de Assis, Estado 
de São Paulo, nas dependências da Câmara Municipal de Assis, na Rua José Bonifácio, 
n° 1001, às 17h20min, reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça e a Senhora 
Nilsa Corrêa Lourenço Leite, coordenadora do Departamento de Vigilância 
Epidemiológica do Município de Assis, para debater assuntos referentes ao Projeto de Lei 
n° 39/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade da aplicação de vacina domiciliar a 
pessoas idosas e com deficiências motoras incapacitantes e dá outras providências. 
Estavam presentes os vereadores Roque Vinícius Isidio T. Dias, Vinícius Guilherme 
Simili, Claudecir Rodrigues Martins, Luís Remo Contin, Alexandre Cobra C. N. Vêncio 
e André Gonçalves Gomes. Primeiro, o vereador Roque Vinícius I. T. Dias, Presidente da 
Comissão, apresentou o Projeto de Lei n° 39/2017 à Senhora Nilsa Corrêa Lourenço Leite 
e perguntou se o que estava disposto no projeto já era desenvolvido no Município de 
Assis. Nilsa respondeu que existem equipes especializadas responsáveis por aplicar as 
vacinas domiciliares em idosos e acamados cadastrados nas Unidades de Saúde e que 
passam, inclusive, em entidades para realizar esse trabalho. Ela mencionou as leis 
municipais n° 3.588/97, 4.310/03 e 5.866/14 que tratam desse mesmo assunto e são 
devidamente cumpridas. Ressaltou que não é apenas a vacina contra gripe que é 
administrada aos acamados, a equipe de saúde sempre leva vacinas contra tétano, 
pneumocócica e outras doenças, caso o cidadão necessite. Informou também que existe 
“O Dia D”, no qual são mobilizados toda uma equipe de enfermeiros e vários transportes 
para atender idosos e acamados. O vereador André G. Gomes, autor do projeto, relatou 
que foi procurado por um cidadão idoso que não tinha condições de se deslocar até um 
posto de saúde para receber a vacina, e questionou o que pode ser feito para que situações 
como a dele sejam solucionadas. Nilsa esclareceu que, para que um acamado receba a 
vacina em casa, basta que um membro da família ou responsável se dirija à Unidade 
Básica de Saúde de seu bairro para cadastrá-lo e que a visita domiciliar para administrar 
as vacinas é feita em todos os territórios do Município de Assis. Ela também solicitou 
auxílio aos vereadores para encontrar uma maneira mais eficaz de divulgar as campanhas 
de vacinação e conscientizar a população de sua importância, tendo em vista que o 
número de vacinados é muito pequeno e vem diminuindo cada vez mais, especialmente, 
na campanha de vacinação contra o HPV. Esclarecidas as dúvidas quanto ao 
procedimento das campanhas e das visitas domiciliares para vacinação, a Comissão 
encerrou a presente reunião às 18h00min e eu, Natália Domingos Pelissari, Secretária da 
Ata, lavrei a presente que uma vez conferida pelo Secretário, vai por ele assinada 
juntamente com os demais membros
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