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PARECER - VOTO

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO (SEI Nº 210.00162/2021-32)

 

PROPONENTE: VEREADOR JONAS REIS (PT)

ACEITANTE: EXECUTIVO MUNICIPAL

 

RELATÓRIO

 

    O Vereador Jonas Reis (PT), usando da faculdade que lhe confere o ar�go 96, do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Porto Alegre, propõe no Legisla�vo Municipal com endereçamento ao Execu�vo, a
presente indicação. 

    Trata-se de sugestão ao chefe do poder Execu�vo Federal, chefe do poder Execu�vo Estadual e chefe
do poder Execução Municipal para que providenciem a abertura imediata da Unidade Álvaro Alvim, em
Porto Alegre.

    O projeto chega a esta Comissão especializada para parecer jurídico acerca da sua viabilidade. 

    É o relatório.

 

MÉRITO

 

    A indicação proposta pelo nobre Vereador é meritória e vai ao encontro das medidas que os Execu�vos
Federal, Estadual e Municipal estão tomando de enfrentamento à epidemia causada pelo coronavírus.

A Unidade Álvaro Alvim (UAA) foi desa�vada no início da pandemia, decisão divulgada na mídia no ano
de 2019, decisão àquela época puramente administra�va, ao que parecia. Os serviços que lá eram
executados foram absorvidos todos em um só lugar no próprio HCPA, e o prédio seria entregue à União.

Diante do aumento de casos da Covid-19 na Capital, e da consequente falta de leitos, seria razoável
providenciar a abertura do nosocômio, se não fosse a visita que foi feita no local recentemente. 

Este Vereador, na condição de fiscal da saúde, e preocupado com o avanço da crise no Município, junto
com o Prefeito Sebas�ão Mello, na data de 25/02/2021, visitou a Unidade Álvaro Alvim (UAA), com a
finalidade específica de tentar rea�var 60 leitos que dispunha o local.

Foi dito pelo médico coordenador responsável, categoricamente, que o hospital possui um problema
grave de estrutura, possuindo, inclusive, um laudo geológico que aponta para problemas no solo onde
está situada a edificação, e que, nessa condição, jamais poderia abrigar pacientes. Essa talvez tenha sido
a principal razão da coordenação em desa�vá-lo. 

Na visita, o coordenador comprometeu-se a entregar cópia do laudo para o Execu�vo. 
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Sendo assim, embora meritória a presente indicação, há uma impossibilidade técnica de reabrir o
hospital, o que poderia colocar em risco a equipe técnica e os pacientes que ali permanecessem.

 

CONCLUSÃO

 

    Ante o exposto, a opinião é pela rejeição da indicação. 

 

Porto Alegre, 26 de março de 2021.

 

Vereador Jessé Sangalli

   

   

 

   

   

Documento assinado eletronicamente por Jesse Sangalli de Mello, Vereador(a), em 29/03/2021, às
14:37, 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 0219670 e o código CRC 6B34BD6A.

Referência: Processo nº 210.00162/2021-32 SEI nº 0219670
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4346 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 014/21 – Cosmam – contido no doc 0219670 – (SEI nº 210.00162/2021-32
– Proc. nº 0271/21 – IND 036/21), de autoria do vereador JESSÉ SANGALLI, foi EMPATADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 06 de abril de 2021, tendo obtido 3 votos FAVORÁVEIS e 3
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela rejeição da Indicação.

• Vereador Jessé Sangalli (presidente) – FAVORÁVEL

• Vereadora Cláudia Araújo (vice-presidente) – CONTRÁRIO

• Vereador Aldacir Oliboni – CONTRÁRIO

• Vereador José Freitas – CONTRÁRIO

• Vereadora Lourdes Sprenger – FAVORÁVEL

• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
06/04/2021, às 09:30, 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 0221566 e o código CRC CCD18868.

Referência: Processo nº 210.00162/2021-32 SEI nº 0221566
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