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MINUTA

MOÇÃO N° XXX, DE XXX DE FEVEREIRO DE
2021.
 

Moção de apoio pela aprovação da Medida Provisória 1.003 de 2020 em concordância com o texto aprovado
pela Câmara dos Deputados Federal.

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE APROVA A SEGUINTE MOÇÃO DE APOIO À MEDIDA
PROVISÓRIA 1.003/2020:

APELAMOS para que o Senado Federal aprove a Medida Provisória Nº 1.003/2020, que dispõe sobre a adesão
do Estado brasileiro ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 - Covax Facility e estabelece
diretrizes para a imunização da população.

Que do deliberado seja dada ciência, por ofício, ao Presidente do Senado Federal, endereçado no Palácio do
Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Brasília/DF, CEP 70.160-900.

 

JUSTIFICATIVA

A Câmara dos Deputados, em dezembro de 2020, realizou a aprovação da Medida Provisória 1.003 que trata
sobre a adesão do país ao COVAX Facility, Instrumento da Organização Mundial de Saúde, que visa contribuir
com a aquisição de vacinas por parte dos países associados.

Ademais, aquela Casa Legislativa realizou alterações pertinentes no texto da medida, com o objetivo de
assegurar que o país possa ter melhores condições e instrumentos normativos para a aquisição de vacinas e a
realização da imunização da população brasileira contra à COVID-19.

É de fundamental importância que o Senado Federal mantenha o texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
inclui um rol de agências de regulação sanitária internacionalmente reconhecidas, para servir como facilitador no
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processo de aprovação emergencial das vacinas em nosso país, o que contribuirá com a celeridade e segurança
do processo.

O texto aprovado pela Câmara Federal, inclui a gestão tripartite da imunização contra a COVID-19, com a
participação do Conselho de Secretários de Estado de Saúde – CONASS e do Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde – CONASEMS.

Destarte, tal texto contém os aperfeiçoamentos e medidas legais necessárias para contribuir com os desafios
existentes no Brasil para que o seu Programa Nacional de Imunizações possa assegurar a vacinação para toda a
população.

Documento assinado eletronicamente por Jonas Tarcísio Reis, Vereador(a), em 01/02/2021, às 12:04,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando
o código verificador 0203267 e o código CRC A7D700DD.

Referência: Processo nº 210.00049/2021-57 SEI nº 0203267
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