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REQUERIMENTO Nº 050/2021 
 

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  

MORADA NOVA – CEARÁ. 

 

REQUER da SESA-MN, que agilize e 

priorize, juntamente com os outros 

grupos prioritários, a vacinação dos 

cirurgiões-dentistas e Auxiliares de 

Saúde Bucal do setor PRIVADO, bem 

como que envie a esta Casa Legislativa 

o detalhamento sobre a posição do 

grupo na ordem de vacinação contra a 

COVID-19, na forma que indica. 
 

 

Visto que as atividades desempenhadas pelos profissionais de odontologia são de alto 

risco e o vírus se propaga principalmente pelas gotículas de saliva e como o cirurgião-

dentista faz o procedimento dentro da boca do paciente, direto na saliva, temos que 

proteger esses profissionais e a vacinação é fundamental para que os mesmos 

possam trabalhar com segurança, outrossim, estes trabalham em ambiente 

altamente contaminado por aerossóis, provenientes dos equipamentos odontológicos. 

Por isso minha insistência em dizer que os cirurgiões-dentistas são prioritários dentro 

do grupo de prioritários da vacinação, pois estão em 4º lugar na lista dos profissionais 

de saúde que mais testaram positivo para Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. 

 
Diante disso, a Vereadora infra assinada, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, requer a Vossa Excelência, antes ouvido o Plenário, que este Poder 

interceda junto a Secretaria da Saúde de Morada Nova-Ceará (SESA), a fim de que 

possa viabilizar o pleito que ora se apresenta. 
 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morada Nova em 05.03.2021. 
 
 

 

Naiara Carneiro Castro 
- Vereadora/Requerente - 

 

 

Vistos etc., 

O Requerimento em análise preenche os 

requisitos regimentais e jurídicos, nos termos 

dos §§ 4º e 5º do art. 80 do Diploma 

Regimental. 

É o Parecer. - S.M.J. 

M. Nova/CE., em 05 de Março de 2021. 

 
PAULO SUDERLAN RAULINO GIRÃO 

Procurador Jurídico - CMMN 

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA 

Em 05 de Março de 2021. 

 

_______________________ 
Lúcia Gleidevania Rabelo 

1º Secretário da CMMN 


