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PERFIL MUNICIPAL 

Data de Emancipação: 
19/12/1961 - lei 790 

Data de Instalação: 
29/12/1961 

Extensão Territorial: 
360,76 km' 

Munlclplo-Mãe: 
Santo Amaro da Imperatriz 

Municípios Limítrofes: 
Angelina, Anitápolis, Rancho 
Queimado, Santo Amaro da 

Imperatriz, São Bonifácio e São 
Pedro de Alcantara . 

Clima: 
Mesotérmico Úmido 

Etnias Predominantes: 
Alemã e Portuguesa 

Religiões Predominantes: 
Católica e luterana 

Santo Padroeiro: 
Sagrado Coração de Jesus 

Altitude: 70 metros 

Latitude: 27°41 '59"S 

Longitude: 48º49'02"0 

População: 5.540 hab. 
IBGE 2010 

Temperatura: 
Média Anual: 18,3ºC 

Dístãncía da Capital: 
36Km 

Principais Vias de Acesso: 
Rodovias BR 282 e 

SC435 

Região: 
Grande Florianópolis 

Base Econõmíca: 
Agricultura, Avicultura 

e Turismo 

Turismo: 
Colónias Alemãs 
Águas Termais 

Gentílico: 
Aguasmomense 

e&tado de Santa Catarina 
Câmara municipal de Aguas mornas 
Rua Prefeito José Higino Martins, 42 - Centro - Fane/Fax: (48) 3245-7252 
CEP: 88150-000 -Aguas Mornas - Santa Catarina 
Home Paga: www.aguasmornas.sc.gov.br 

MOÇÃO Nº 002/2021 

Os Vereadores da Câmara Municipal de Águas Mornas, em sessão realizada 
nesta data ( l 7 /02), por seu Presidente Marcelo Steinbach, acolhendo solicitação da 
Vereadora Iana Pitan, após deliberação e aprovação do Colendo Plenário, apresentam 
para consideração dos Senhores Carlos Moisés da Silva, Governador do Estado de 
Santa Catarina e André Morta Ribeiro, Secretário de Estado da Saúde, a seguinte 
Moção de Apelo, nos seguintes termos: 

"A Câmara Municipal de Águas Mornas expressa APELO as autoridades 
estaduais, visando incluir os profissionais da educação na próxima etapa de vacinação 
do grupo prioritário para recebimento da vacina da Covid-19." 

O pleito em questão justifica-se nos princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS), haja vista que o acesso aos mais diversos tipos de vacinas se revela como 
parte integrante do direito à saúde, nesse sentido, a execução de ações voltadas à 
obtenção de vacina segura e eficaz contra SARS-CoV-2 é uma prioridade no âmbito das 
ações governamentais de enfrentamento da emergência da Covid-19 em todo o mundo. 

Ademais, o Programa Nacional de Imunizações (PNI), responsável pela 
organização da política nacional de vacinação e oferta à população brasileira de 
imunobiológicos busca viabilizar o acesso da população brasileira a vacina contra a 
Covid-19 pelo SUS. 

Além disso, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 
Covid-19, com vistas a estabelecer ações e estratégias para operacionalização da 
vacinação contra a Covid-19, no qual constam os grupos prioritários para vacinação. 

Desse modo, tendo em vista que a vacinação inicialmente está voltada aos grupos 
de maior risco para agravamento e óbito, estando contemplados nas primeiras fases de 
vacinação a população pertencente aos grupos de trabalhadores da área da saúde 
(incluindo profissionais da saúde, profissionais de apoio, cuidadores de idosos, entre 
outros); pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, população idosa (60 anos ou 
mais); indígenas aldeados; comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas; 
população em situação de rua; alguns grupos de comorbidades; trabalhadores da 
educação; pessoas com deficiência permanente severa; profissionais das forças de 
segurança e salvamento; funcionários do sistema de privação de liberdade; trabalhadores 
do transporte coletivo; profissionais dos transportadores rodoviários de carga e 
coletivos; e população privada de liberdade. 

Assim, considerando o retomo das atividades escolares em nosso Município, 
bem como no Estado de Santa Catarina, e o Plano Nacional de Operacionalização da 
Vacinação Contra a Covid-19 atendeu em parte a demanda, pois, ainda que tenha 
inserido os professores e demais profissionais da educação no grupo prioritário, é certo 
que a etapa de vacinação deste grupo possui previsão de vacinação na terceira etapa, a 
iniciar no quarto mês de vacinação. 

Outrossim, a vacinação não deve ser considerada fator condicionante para a 
reabertura gradual e escalonada das escolas, mas certamente sinaliza a prioridade dada 
à educação e contribuirá para acelerar o processo de reabertura total. 
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Por essas razões, encaminhamos a presente Moção de Apelo para que os 
professores e demais profissionais da educação estejam incluídos na próxima etapa de 
vacinação do grupo prioritário, considerando que haverá demora até que se atinja a 4ª 
etapa, visando dessa forma reconhecer a essencialidade dos profissionais da educação, 
pois como os profissionais da saúde, os educadores são igualmente imprescindíveis para 
propiciar o futuro de nossas crianças e jovens. 

Termos em que, pedem e esperam deferimento. 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2021. 
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