
 

 

 

 

 

Requerimento nº 001/2022 

Piên, 02 de fevereiro de 2022 

À CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN -PR 

Sr. Presidente e Senhores Vereadores 

REQUERIMENTO DIRECIONADO AO PODER EXECUTIVO: 

 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal  

Maicon Grosskopf 

 

Exmo. Sr. Secretário de Saúde 

Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva 

 

 

Assunto: Informações sobre ações de combate à Pandemia e planejamento estratégico  

Cumprimentando-os cordialmente, primeiramente informamos às Vossas 

Excelências e aos demais ilustres membros da Secretaria de Saúde, bem como Conselho 

Municipal de Saúde , que tivemos uma reunião interna na sala de Reuniões da Câmara Municipal 

para debater a respeito do atual quadro da pandemia no âmbito de nosso município. 

Portanto, o assunto a tratar é de particular relevância pública no atual cenário da 

epidemia de Covid-19 que atinge todos os Municípios do país e, portanto, é de interesse direto 

dos seus Conselhos e Secretarias Municipais de Saúde, para além de o ser, também interesse 

coletivo de toda a população do município de Piên. 

Como sabemos, existe a atualmente a incidência de uma nova variante do 

coronavírus pelo país, com a maior circulação de pessoas consequentemente as medidas 

prevenção e de distanciamento social nas nossas comunidades não tem sido devidamente 

observada.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Assim, tendo em vista o relaxamento em relação a aspectos fundamentais de 

prevenção por parte de determinados segmentos da população – com o aumento da circulação 

humana (e do vírus), e verificando também o descuido das medidas de higiene, intensiva 

ocorrência de aglomerações, incorreto uso de máscaras (ou mesmo o não uso das mesmas) 

chegamos à atual situação encontrada em todo o país e em nosso caso específico  no município 

de Piên. 

Diante da seriedade da situação é que nós, Vereadores do município de Piên, 

reunidos nas dependências da sala interna de reuniões da Câmara, conversamos e deliberamos 

sobre algumas situações pontuais, haja vista a nova onda de coronavírus e as consequências 

sociais e financeiras para o município de PIEN, as quais abaixo estão relacionadas: 

 Quais as ações a Prefeitura e Secretaria de Saúde estão fazendo para evitar que uma nova onda 

de contágio ocorra na cidade? 

 

 Qual o planejamento estratégico do nosso município para combater a pandemia? 

 

 Importante: Desde já os Vereadores convidam o Secretário de Saúde para dar explicações no 

plenário da Câmara no sentido de explanar para a população sobre:  

- o programa de vacinação,  

- a necessidade de implantar o centro de tratamento de COVID,  

- Possibilidade de instalar a sala de vacinação em local diferente,  

- a implantação de nova campanha educativa, isso porque o uso das máscaras está diminuindo 

a olhos vistos,  

- Importância de se instituir uma comissão de crise sanitária (composta por Poder Executivo 

Legislativo e pela sociedade civil para colher ideias e formar um plano de ação contra 

COVID). 

 

 Destacamos ainda que na reunião deliberou-se sobre a importância de se fazer um censo 

municipal com as comunidades, para apurar dados de saúde para se levantar as consequências 

da pandemia no município: a exemplo da taxa de desemprego; situação de risco alimentar; 

sequelas dos acometidos pela doença e etc.  Para que posamos propor políticas públicas 

eficazes nesse sentido. 

 

 Em dois anos o que melhorou em nosso município com a pandemia? 

 

 

 



 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Em face da gravidade da situação, temos consciência que podemos tomar 

medidas para participação e do convencimento da população, que são essenciais para conter o 

impacto da doença.  

Porém, sem essa participação mútua entre os poderes e secretarias é provável 

não conseguir os resultados pretendidos de boa saúde coletiva, podendo ainda haver pontos 

problemáticos na rede de assistência à saúde, em especial a hospitalar, o descontrole da taxa de 

aceleração de contágio da SarsCov2. 

Assim sendo, considerando todas as informações acima, solicita-se que em 

curto prazo, o teor do presente ofício tenha a manifestação da prefeitura e Secretaria a 

respeito. 

Nós Vereadores e sobretudo a população, precisamos saber a atual pauta 

de trabalho do Poder Executivo e sua cronologia e também sobre as ações já 

desenvolvidas em relação à Covid-19,  

Novas ações efetivas vão certamente sensibilizar e unir a comunidade nos 

termos acima explanados. 

Atenciosamente, 

 

 

Manoel Valdir Taborda            Seandra Cordeiro de Oliveira                     Giomar da Rosa                                                                                               

                                                                                               

 

 


