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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 210.00135/2021-60
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 210.00135/2021-60

  

 

Indica a abertura de cinco serviços de saúde de
modo descentralizado, para além dos pronto
atendimentos já existentes, nos finais de semana
e feriados enquanto perdurar a superlotação de
serviços da saúde

  

Senhor Presidente,

A presente indicação visa a abertura de cinco serviços de saúde de modo descentralizado, para além dos
pronto atendimentos já existentes, nos finais de semana e feriados enquanto perdurar a superlotação de
serviços da saúde.

Em razão do mérito da temá�ca ser urgente e necessário, visto que a pandemia da covid-19 ter aumentado a
procura pelos postos de saúde e também evidenciando o aumento da superlotação nos hospitais do
município. Além de sobrecarregar o sistema de saúde há também a sobrecarga aos profissionais
encarregados de prestar a assistência necessária para a população.

A abertura de serviços de saúde auxiliariam no desafogamento de outras unidades de saúde que mantém-se
abertas nos finais de semana e feriados, desta forma e pela evidente necessidade de mais serviços de
saúde funcionarem neste período crí�co e calamitoso  também fica evidente a aprovação desta indicação.
Pela necessidade desta pauta me manifesto pela aprovação da indicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Claudia Araújo, Vereador(a), em 16/03/2021, às 09:18,
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.
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 010/21 – Cosmam – contido no doc 0216245 – (SEI nº 210.00135/2021-60 –
Proc. nº 0222/21 – IND 026/21), de autoria da vereadora CLÁUDIA ARAÚJO, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 23 de março de 2021, tendo obtido 4 votos FAVORÁVEIS e 0
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação da Indicação

• Vereador Jessé Sangalli (presidente) – FAVORÁVEL

• Vereadora Cláudia Araújo (vice-presidente) – FAVORÁVEL

• Vereador Aldacir Oliboni – FAVORÁVEL

• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL

• Vereadora Lourdes Sprenger – (não votou)

• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – (não votou)

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
23/03/2021, às 19:53, 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 0218156 e o código CRC 18F94021.

Referência: Processo nº 210.00135/2021-60 SEI nº 0218156
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