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INDICAÇÃO 029/2021 

De 01/03/2021 

AUTOR VEREADOR: RODRIGO CATELANI. 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

encaminhar a esta Casa de Leis, Projeto de Lei, visando 

a participação do Município de Santa Lúcia no Consórcio 

da Frente Nacional de Prefeitos-FNP, com finalidade de 

adquirir vacinas contra o novo corona vírus (COVID19) e 

assim agilizar a imunização da população Santa-Luciense 

e também de atender eventuais demandas por medicamentos, 

equipamentos e insumos que sejam necessários aos serviços 

públicos municipais de saúde de nosso município. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

O Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu no último 

dia 23 próximo passado, AURTORIZAR, Estados, Municípios 

para a compra e a distribuição de vacinas contra a 

COVID-19, e qual permissão valerá caso o governo Federal, 

não cumpra o Plano Nacional de Imunização, ou caso as 

doses previstas no documento sejam insuficientes; 

A Frente Nacional de Prefeitos – FNP, está discutindo 

a possibilidade da formação de um consórcio entre cidades 

para compra de vacinas contra o novo corona vírus 

(COVID19), no qual será apresentado um cronograma para 

que os municípios façam a adesão ao consórcio, e que, 

fazer parte do grupo, vai ser necessária a aprovação de 

uma lei por parte da Câmara Municipal de Santa Lúcia; 
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Nosso município deve expressar incondicional apoio 

e esse consórcio participando do mesmo, caso o governo 

Federal e Estadual não cumpram com o cronograma esti-

pulado para o Plano Nacional de Imunização, para a 

viabilizar a participação do nosso município no referido 

consórcio para a aquisição de imunizantes para a po-

pulação Santa-Luciense, afim de agilizar o processo de 

vacinação em nossa população.    

O Consórcio tem a finalidade de contribuir para 

agilizar a imunização da população e também de atender 

eventuais demandas por medicamentos, equipamentos e 

insumos que sejam necessários aos serviços públicos 

municipais de saúde; 

O Consórcio não interfere na autonomia dos Muni-

cípios, pelo contrário, a reforça. A medida que que reúne 

grande número de Municípios, que representam uma parcela 

considerável da população nacional, o Consórcio ora 

constituído, fortalece o poder local, oportuniza acesso 

e imagem robusta nas relações internacionais, funda-

mentais para as negociações de vacinas, especialmente 

durante a pandemia; 

Com o envio deste Projeto de Lei e com a aprovação 

do mesmo por esta Casa de Leis, vamos salvar vidas, sendo 

que muitas pessoas estão paradas em suas casas, perdendo 

seus empregos e temos que fazer a nossa parte. 
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RODRIGO CATELANI, vereador, investido em suas 

atribuições conferidas por Lei, INDICA Oficializar ao 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a 

necessidade de encaminhar a esta Casa de Leis, Projeto 

de Lei, visando a participação do Município de Santa Lúcia 

no Consórcio da Frente Nacional de Prefeitos-FNP, com 

finalidade de adquirir vacinas contra o novo corona vírus 

(COVID19) e assim agilizar a imunização da população 

Santa-Luciense e também de atender eventuais demandas por 

medicamentos, equipamentos e insumos que sejam neces-

sários aos serviços públicos municipais de saúde de nosso 

município. 

   Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 01 

de Março de 2021. 

 

 

 

FLAVIO RODRIGO CATELANI 

VEREADOR PRESIDENTE 
 


