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Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos deliberagao 
do plenario, a fim de o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado informe a esta Casa de 
Leis, sobre a possibilidade de ser permitido velorio aberto de vltimas da Covid-19, que 
faleceram depois do prazo de isolamento necessario e ocorridas apos o periodo de 
contagio por outras causas ou complicagoes da referida doenga, a ser devidamente 
confirmado pelo medico assistente ou equipe responsavel em vigilancia em saude. 
Com a condigao de seja cumprida as regras sanitarias relativas ao enfrentamento da 
Covid-19 (Distanciamento entre as pessoas; Higienizagao frequente das maos, com 
agua e sabao ou utilizar alcool a 70%; Uso constante de mascara facial, cobrindo nariz 
e boca; Evitar contato flsico, incluindo apertos de maos; Manter 1,5m de distancia da 
urna e nao tocar no corpo; Evitar o consumo de alimentos durante a realizagao do 
funeral e limpar e desinfetar a sala de velorio apos o encerramento da cerimoma e 
restringir a presenga de individuos sintomaticos respiratorios que nao devem 
comparecer aos funerals, assim como criangas e pessoas consideradas integrantes de 
grupos de riscos.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, visto que a vivencia do luto e de extrema 
importancia para ajudar na elaboragao das perdas, sendo assim rituais de despedida 
sao organizadores e muito importantes para urn processo de luto normal dos 
individuos. Esses rituais contem elementos tradicionais, familiares e de repetigoes, mas 
que contribuem muito para a melhor elaboragao daquela perda especifica. Por outro 
lado, o impedimento desse ritual pode trazer urn serio impacto na saude mental das 
pessoas, ampliando o risco de urn luto complicado e podendo causar serios danos a 
saude mental desses familiares, como depressao, ansiedade e outros transtornos 
psicologicos.

Segundo NOTA TECNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020 - REVISADA EM 
25/02/2021, pagina 25 (arquivo anexo), publicada no portal do Ministerio da Saude, 
estudos indicam que pessoas com COVID-19 leve a moderada podem transmitir o virus 
nao mais que 10 dias apos o inicio dos sintomas e pessoas com a forma da doenga 
mais grave a critica ou pessoas imunocomprometidas, podem transmitir o virus nao 
mais que 20 dias apos o inicio dos sintomas.
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Baseado nessas informagoes (com base cientifica e parecer da ANVISA por 
meio do Governo Federal) nao ha motives que leve a privar cidadaos enlutados de 
despedir-se de forma minimamente digna de seus entes querido, cumprindo assim rito 
necessario para o luto e a superagao de percas tao dolorosas, o que como ja 
mensionado, pode levar a serios transtornos psicologicos, levando inclusive ainda mais 
demanda ao sistema de atendimento em saude, que por sua vez ja encontra-se 
sobrecarregado por conta da situagao lamentavel em que essa pandemia trouxe.

Diante do interesse publico inerente a materia, pleiteia-se a aprovagao do 
presente Requerimento pelo Plenario. Sem mais para o momento, subscreve-se o 
presente.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 30 de Agosto de 2.021.

JEFFERSON RODRIGO OLIVEIRA SILVA 
Vereador Municipal de Cajamar

LINK NOTA ANVISA PUBLICADA NO MINISTERIO DA SAUDE

https://www.qov.br/anvisa/pt-
br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-

tecnica-qvims qqtes anvisa-04 2020-25-02-para-o- 
site.pdf/@@download/file/NOTA%20TECNICA%20GVIMS GGTES ANVISA%2004

2020%20-%2025.Q2.pdf
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Oflcio n° 171- GP

Cajamar, 09 de setembro de 2021.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 257/2021; 261/2021; 277/2021; 290/2021; 291/2021’ 
292/2021; 294/2021; 295/2021; 296/2021; 297/2021; 298/2021; 299/2021!
300/2021; 301/2021; 303/2021; 304/2021; 305/2021; 307/2021; 308/2021 •’
309/2021; 310/2021; 311/2021 e 312/2021, de autoria dos nobres Vereadores: 
Adilson Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; Cleber Candido Silva; Diogo de 
Carvalho Utsunomiya; Eder da Silva Domingues; Edivilson Leme Mendes; Flavio 
Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; 
Jose Adriano da Conceigao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; 
Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de 
Carvalho, apresentados e aprovados na 13a Sessao Ordinaria, realizada no dia 08 
de setembro de 2021.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o 
art. 248 incisos XXVII, do regimento interne desta Casa de Leis e Resolugao n° 
213, de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

SAULO AN, N RODRIGUES

Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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