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PARECER CEFOR

PARECER Nº  

PROCESSO Nº 152.00006/2020-78

INTERESSADO:

 
 

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 152.00006/2020-78

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Indicação de autoria da Vereadora Karen Santos que objetiva “que a verba de 37
milhões de reais prevista na Lei Orçamentária Anual de 2020 destinada à Publicidade seja prioritariamente aplicada em campanhas de
informação e prevenção ao novo Coronavirus.”.

                   Segundo consta da Exposição de Motivos, a autora da proposição esclarece que “A pandemia do novo coronavírus tem
colocado o país inteiro em estado de alerta. Até o presente momento registramos pelo menos 221 casos confirmados em todo o Brasil e
cerca de 5 em Porto Alegre. A situação, conforme especialistas, tende a se agravar nos próximos dias. Propomos ao Executivo
Municipal que, por meio da sua Secretaria Municipal de Saúde, requeira que parte da verba prevista em Lei Orçamentária de 2020 para
a publicidade seja prioritariamente aplicada em campanhas de informação sobre os principais sintomas do Coronavírus e demais
medidas de prevenção e acesso a tratamento, visto a importância comprovada que o acesso à informação qualificada tem no auxílio à
contenção do vírus.”.

                  Trazida tal proposição à apreciação da CEFOR, reconhece-se seu caráter meritório, posto que tenha como pano o combate ao
coronavírus, que tem o seu pico de contaminação e mortes no município, nos colocando no pior cenário sanitário desde o inicio da
pandemia.

                  Importante asseverar que a indicação se traduz em uma sugestão do Poder Legislativo da capital ao Sr, Prefeito, não havendo
qualquer caráter vinculativo. Assim, considerando as condições do tesouro municipal e a Lei Orçamentária Anual, bem como o interesse
público com a adoção do sugerido, o Governo poderá levar a cabo ou não a sua efetivação. Portanto, face tais características do intento
legislativo em comento, não se vislumbram impactos financeiros e orçamentários advindos da aprovação da indicação em epígrafe.

                  Desta feita, com base nos argumentos acima esposados, nos manifestamos pela aprovação da Indicação. 

 

Sala de Reuniões, 15 de março de 2021.

Bruna Rodrigues

Documento assinado eletronicamente por Bruna Liege da Silva Rodrigues, Vereador(a), em 23/03/2021, às 15:33, 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
0218047 e o código CRC 474E77F3.

Referência: Processo nº 152.00006/2020-78 SEI nº 0218047
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 012/21 – CEFOR con�do no doc 0218047 (SEI nº 152.00006/2020-78 –
0094/20 – IND. nº 015), de autoria da vereadora Bruna Rodrigues, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 05 de abril de 2021, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS E 01
voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação da Indicação. 

Vereadora Bruna Rodrigues – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Zacher – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

Vereador Idenir Cecchim: FAVORÁVEL

Vereador Moisés Barboza: CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 05/04/2021, às
18:18, 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.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0221476 e o código CRC A5C13850.

Referência: Processo nº 152.00006/2020-78 SEI nº 0221476
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