
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO nº 002/2021 
 

“CRIA A FRENTE PARLAMENTAR DE 
ACOMPANHAMENTO ÀS AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO A COVID-19, 
PLANO DE VACINAÇÃO MUNICIPAL 
E GARANTIA DE VACINA PARA 
TODOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

 

 Art. 1º. Fica criada a Frente Parlamentar na Câmara Municipal de 
Alvorada de acompanhamento às ações de enfrentamento a covid-19, 
plano de vacinação municipal e garantia de vacina para todos. 
 

Art. 2º. A Frente Parlamentar será composta por até um 
representante de cada bancada constituídas nessa casa, sendo presidida 
pela proponente. 
 

Art. 3º. A Frente Parlamentar terá como função: 
 

a. Acompanhar e Discutir políticas de saúde para o enfrentamento da 
pandemia; 
b. Realizar audiências públicas para discutir temas ligados à matéria; 
c. Promover seminários e palestras; 
d. Realizar campanhas de conscientização na cidade; 
e. Acompanhar a distribuição e as aplicações das vacinas na cidade; 
f. Implementar ações que garantam vacina para todos na cidade; 
g. Dialogar com os outros entes federados em prol dos interesses da 
cidade. 
h.  

Art. 4º. A Mesa Diretora deverá regulamentar o funcionamento da 
Frente Parlamentar no prazo de 15 (quinze) dias após a promulgação, 
através de Decreto de Mesa. 
 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DA VEREADORA GIOVANA THIAGO, em 15 de 
MARÇO de 2021. 
 
 

Verª. Giovana Thiago - PT 



 

 
 
FRENTE PARLAMENTAR DE ACOMPANHAMENTO ÀS AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO A COVID-19, PLANO DE VACINAÇÃO MUNICIPAL E 
GARANTIA DE VACINA PARA TODOS. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores: 

 

Nos últimos dias, vimos um crescimento avassalador do vírus em nosso 
País, o momento é de total calamidade, nós do legislativo municipal, temos 
o dever de acompanhar, fiscalizar e auxiliar as ações da prefeitura neste 
momento tão ímpar e triste da nossa história. 

A perda do nosso colega, vereador Juliano Nascimento, nos consterna e 
nos dá mais  responsabilidade de fazermos tudo que está no alcance 
deste legislativo para que as doses de vacina cheguem de forma mais 
célere e urgente ao nosso município, para que barremos ao máximo a 
perda de entes queridos do nosso povo. 

O colapso do sistema de saúde e o crescimento assustador do número de 
óbitos no país, atingem em cheio nosso estado e município, de janeiro até 
início de março, o número de óbitos em Alvorada subiu de 205 para 326, 
uma evolução de quase 60%, nossa população aguarda vagas de UTI nos 
hospitais espalhados pelo Estado, tendo em vista que apesar de termos 
em torno de 210 mil habitantes, não há nenhuma vaga de uti no hospital 
da cidade. 

As poucas doses de vacinas que chegam ao nosso município e a baixa 
taxa de testagem da população, tornam ainda mais assustador o 
momento, nossas ações devem ser assertivas e eficazes para este 
enfrentamento, 



 

Por isso, formação desta Frente Parlamentar é de extrema importância, 
para que possamos estar lado a lado no acompanhamento das ações do 
poder público municipal, tanto como um agente fiscalizador como também 
agente político, que ajude a achar soluções e ações para suprimir as 
necessidades da nossa gente. 

 

Após aprovação pelo plenário da câmara, os parlamentares terão até 30 
dias para aderirem  a participação na referida Frente, e que de imediato 
façamos uma reunião de instalação, onde aprovaremos as diretrizes,  
plano de trabalho e ação.  

 

 

 

Alvorada, 09 de março de 2021 

 

Giovana Thiago 

Vereadora 

 

 

 


