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VISTO 

Excelentíssimo Senhor Presidente, Vereador José Edílson Araújo, este Projeto de 
Resolução tem como objetivo permitir maior integração do Poder Legislativo junto as 
ações do Poder Executivo no combate à Pandemia da Covid-19 e ao plano de 
vacinação municipal. 
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VISTO 

REQUERIMENTO N° 	/2021 DE 04 DE JUNHO DE 2021. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras. 

Requerimento para a criação de uma Comissão 
Especial supraparfidária com a finalidade de sugerir, 
acompanhar e fiscalizar as ações de prevenção, 
controle e enfrentamento tomadas pelo poder 
público em relação ao coronavírus (covid-19), bem 
como acompanhar e fiscalizar a execução do Plano 
Nacional de Vacinação no âmbito do Município de 
Acaraú. 

É de suma importância que nós, membros do poder mais democrático, possamos 
participar das ações e do planejamento diante o enfrentamento desta crise sem 
precedente para poder sugerir, acompanhar, fiscalizar e auxiliar naquilo que nos couber 
para ajudar no controle, prevenção da disseminação e nas políticas públicas de 
conscientização e informação sobre a aplicação das vacinas. 

O presente requerimento tem como fundamento os art. 67 e 68 do Regimento Interno, 
e Art. 21, §§ 2° e 3°, da Lei Orgânica Municipal, atendendo os requisitos de finalidade, 
número de participantes e competência. A Comissão Especial da Covid-19 tem corno 
finalidade de sugerir, acompanhar e fiscalizar as ações de prevenção, controle e 
enfrentamento tomadas pelo poder público em relação ao coronavírus (covid-19), bem 
como acompanhar e fiscalizar a execução do Plano Nacional de Vacinação no âmbito 
do Município de Acaraú, compondo-se de pelo menos 3 integrantes, e no máximo de 
5, de adesão livre dos vereadores, haja vista que visa ser uma comissão suprapartidária, 
com a competência de fiscalizar e acompanhar as ações do Poder Executivo municipal 
acerca do enfretamento à Pandemia da Covid-19 e dos programas e planejamento de 
vacinação municipal. 

Diante disso, dos fatos e necessidades apresentados, REQUEIRO à esta Douta Mesa, 
depois de ouvido a decisão deste Plenário, como determina o Regimento Interno, dada 
a urgência e a necessidade dessa situação grave que nós vivemos e nos impõe, peço 
a aprovação desse requerimento de criação de Comissão Especial para que mais 
pessoas possam participar e ajudar no combate à Covid-1 9 e a salvar vidas. 
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