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REQUERIMENTO NQ 024/2021 

Senhor Presidente, 

O Vereador que este subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, vem perante Vossa 
Excelencia, de acordo com o Regimento I nterno des ta presente casa conciliado com as 
demais disposicoes legais, solicita a Vossa Excelencia a inclusao do presente requerimento, 
conforme termos abaixo, para apreciacao e votacao do Ple nario, e se aprovado seja enviado 
oficio ao Dignfssimo Prefeito Municipal de Penaforte/CE, na Pessoa de Rafael Ferreira Angelo 
bem como a Dignfssima Secretaria de Saude do municf pio, na pessoa de Cecflia Pollyanne 
Vieira Leite, tudo isso conforme o que segue. 

CONSIDERANDO a cornpetencia legislativa de exclusiva. privativa. comum e concorrente, 
atribufda pela Carta Magna cidada de 1988. ambas clencadas nos artigos 21. 22.23 e 24 do 
mesmo diploma legal. 

CONSIDERANDO as cornpetencias arribuidas aos municipios no seu art. 30, em especial seu 
inciso I, que disp6es que aos municipios cahe tratar de assuntos de interesse local. 

CONSIDER.ANDO, em especial, o julgado rcccnlc do Supremo Tribunal Federal (STF), quando 
tratava da Medida provisoria nurncro 926/2020. cditada pelo Presidente da Republica 
Federativa do Brasil, onde por unanirnicladc os Ministros acordararn que legislar e tomar 
medidas administrativas sob re quest6es relativas a Pandemia do Novo Corona Vf rus - 
COVI 0-19 era de competencia Concorrente cntrc os entes federados, 

REQUERER a esta casa Legislativas, com as devidas Venias, que seja enviado oficio ao 
Dignfssimo Prefeito Municipal de Penafortc/CE, na Pessoa de Rafael Ferreira Angelo bem 
corno a Dignissima Secretaria de Saude do municipio, na pessoa de Cecilia Pollyanne Vieira 
Leite para que, os mesmo incluam o nome das pessoas que tenham idade superior ou igual a 
60 (sessenta) anos de idade na Fila na Fila de pr ioritarios, para que esses tenham direito se 
serem vacinados antes de qualquer profissional da iniciativa privada que nao estejam na luta 
de frcnte contra o Corona vi rus, nao tenham a retrocitada idade ou doenca grave. Isto, requer 
que seja feito cm carater de absoluta urgencia, tendo em vista que essa populacao. 
estatisticamcnte. e que mais desenvolvem quadro grave da dcenca e tern maior chance de 
vima ohito. 
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RF.QUEH a csta casa Lcuislauvas. com a dcvidas e nias. quc !hes jJ cncc1minhad,1 a Ii_ t;:1 
co itcndo o name de odas as pessoas que foram acinadas nestc municlpio. inclusi cc cm 
cspc ial. o nomc dos profissronais da saude publics que estao a frcnte do cornhatc a 
Pandcrnia. 

l EQUER :i s ta casa l.cgistativas. com as devidas Ve nias. que !he seja e ncarninhada J lista 
contendo o name d todas as pessoas que foram vacinadas neste rnunicipio que, nao faz rn 
partc dos grupos prioritarios elencados pelo governo federal, estadual e nae atuarn na area 
da saudc publica do municipio de Pena forte/CE. Este item do requerirnento objetiva quc cada 
mernbro de ta honrada casa possa acornpanhar. fiscalizar, individualmentc ou coletivamcnte, 
o proccsso de vacinacao c dar providencia no sentido de punir adrninistrativam en tc. 
civilmentc e criminalmcnte ilicitos. se for o caso. 

REQUER, por fim, quc cm case de nao cumprimento do que ora e requcrido pclo pocicr 
lcgislativo local. no prazo de 10 dias, que seja dado inicio a um processo de lei cm ca rater de 
urge ncia. ncsta casa lcgislativa, para alcancar o objetivo a que se destina o prcsentc 
requcrimento. 

Ple nari o Vereador Jose Barros Sobrinho, ern 23 de Marco de 2021. 


