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Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PARECER Nº  
PROCESSO Nº 222.00053/2021-11
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 222.00053/2021-11

  

 

Sejam incluídos, no rol dos grupos prioritários
para recebimento da vacina contra a COVID-19,
os agentes de Segurança Pública que exercem
suas a�vidades no Município de Porto Alegre-RS

  

Senhor Presidente,

 

I. RELATÓRIO

1. Vem a esta Comissão de Saúde e Meio Ambiente para parecer a indicação  de que sejam
incluídos, no rol dos grupos prioritários para recebimento da vacina contra a COVID-19, os agentes de
Segurança Pública que exercem suas a�vidades no Município de Porto Alegre-RS. 

2. O mérito desta indicação é notável e reconhecida visto que estes trabalhadores estão
desde o começo da pandemia trabalhando como a�vidade essencial, mas para além disso a a�vidade
exercida por estes profissionais não para em nenhum caso, em nenhuma especificação de bandeiras,
tendo ou não uma pandemia.

3.  

 

4. A exemplo do município de Bagé/RS, por determinação do Prefeito Municipal, os
profissionais da Segurança Pública, informações prestadas no site daquela prefeitura
(h�ps://www.bage.rs.gov.br/index.php/2021/03/18/com-nova-remessa-de-vacina-bage-amplia-os-
grupos-prioritarios/) constam:

Na tarde desta quinta-feira (18), Bagé recebeu a
maior remessa de vacina contra à Covid-19, até o
momento.  São 3350 doses da vacina CoronaVac
aportadas no município, via aeroporto internacional
Comandante Gustavo Kraemer. Com as novas doses
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do imunizante, a vacinação dos grupos prioritários
será ampliada.

As novas doses da vacina serão aplicadas em
idosos de 74, 73 e 72 anos de idade e em
profissionais da saúde e da segurança pública. As
pessoas com 75 anos ou mais, que ainda não
tenham recebido a vacina, também devem
procurar as unidades de saúde.

Para evitar aglomerações, a Secretaria Municipal de
Saúde dividiu as aplicações das vacinas por idades
em dias diferentes. Na sexta-feira (19), todas as
unidades de saúde estarão abertas, a partir das 10h,
para vacinar os idosos com 74 anos. No sábado (20),
será a vez das pessoas com 73 anos receberem a
primeira dose da vacina. E no domingo (21), os
idosos com 72 anos de idade. No sábado e no
domingo as unidades funcionarão das 8h às 13h.

5. Vale lembrar que  o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19,
elaborado pelo Ministério da Saúde, estabelece uma ordem de vacinação para os grupos prioritários. A
seleção das populações com prioridade na imunização foi baseada em princípios da Organização Mundial
da Saúde (OMS) e feita em acordo com en�dades como o Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). Permi�ndo também que
Estados e Municípios definam prioridades de acordo com a necessidade local.  

6.  

7. A Câmara de vereadores com esta inicia�va dá o devido reconhecimento aos profissionais
da segurança pública lotados no município, sendo assim concluo pela aprovação da indicação.

8.  

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Araújo, Vereador(a), em 19/03/2021, às 14:00,
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 0217336 e o código CRC A7DC372A.

Referência: Processo nº 222.00053/2021-11 SEI nº 0217336

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 011/21 – Cosmam – contido no doc. 0217336 – (SEI nº 222.00053/2021-11
– Proc. nº 0224/21 – IND 027/21), de autoria da vereadora CLÁUDIA ARAÚJO, foi APROVADO através
do Sistema de Deliberação Remota no dia 24 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
24/03/2021, às 19:37, 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 0218607 e o código CRC 6EA39E61.

Referência: Processo nº 222.00053/2021-11 SEI nº 0218607

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

