
 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

INDICAÇÃO Nº 13/2021 

CESAR DA CRUZ RODRIGUES, Vereador que abaixo 

subscreve, usando das atribuições que lhe são conferidas 

por Lei, com fundamento nos argumentos a seguir 

expostos, apresenta à apreciação da Colenda Câmara 

Municipal a seguinte indicação: 

INDICA, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Florestópolis, 

ONÍCIO DE SOUZA, que providencie individual ou coletivamente, neste caso através de 

adesão ao Consórcio Público da Frente Nacional de Prefeitos – FNP, a aquisição de 

vacinas para enfrentamento à pandemia da COVID-19. 

JUSTIFICATIVA: 

A presente indicação encontra fundamento na decisão, por unanimidade, do 

Supremo Tribunal Federal que reconheceu a possibilidade de os estados, os municípios e 

o Distrito Federal importarem e distribuírem vacinas contra a Covid-19 registradas por 

pelo menos uma autoridade sanitária estrangeira e liberadas para distribuição comercial 

nos respectivos países, caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não 

observe o prazo de 72 horas para a expedição da autorização. 

A decisão prevê também que, caso a agência não cumpra o Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 apresentado pela União, ou que este 

não forneça cobertura imunológica a tempo e em quantidades suficientes, os entes da 

federação poderão imunizar a população com as vacinas de que dispuserem, previamente 

aprovadas pela Anvisa. 

Portanto, considerando a evidente insuficiência de doses adquiridas pelo 

Governo Federal, bem como o poder-dever reconhecido ao entes federativos pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e também pelo Congresso Nacional através da aprovação do 

PL 534/2021, para empreender as medidas necessárias para o enfrentamento da 

emergência sanitária resultante da pandemia da Covid-19, solicita-se ao Chefe do Poder 

Executivo que proceda, em caráter suplementar, a compra de vacinas para a imunização 

dos Munícipes de Florestópolis. 

Certo do acatamento do presente pelos Nobres Vereadores, apresento 

protestos de elevada estima e consideração. 

Sala das Sessões, 08 de março de 2021. 
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