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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 203.00011/2020-19
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 203.00011/2020-19

   

Senhor Presidente,

Vem a esta Comissão de Saúde e Meio Ambiente – COSMAM, para apreciar o VETO TOTAL
ao PLL Nº 061/17 Processo 0735/17 de autoria do Poder Execu�vo Municipal. Faz saber que as razões do
VETO são esclarecidas em resumo na contrariedade ao interesse público, ilegalidade, inorganicidade e
incons�tucionalidade.

Ao ser distribuído para análise das demais comissões da Casa Legisla�va, CCJ, CEFOR,
CUTHAB, CECE, CEDECONDH e COSMAM, dando seguimento ao rito passo a expor o que segue.

É o sucinto relatório.

O PLL nº 061/17 tem como intuito ins�tuir o Programa de Farmácia Solidária no município
de Porto Alegre, o que é meritório do autor do Projeto, visto que o acesso a saúde e também aos
medicamentos muitas vezes deixam a desejar, precariza a sanidade da população e a distancia do direito
fundamental que é a Vida e a Saúde.

Vale lembrar que o Programa de Farmácia Solidária no âmbito do Estado do Rio Grande do
Sul foi sancionado pelo Governador Eduardo Leite no ano passado, Lei Nº 15.339, DE 2 DE OUTUBRO DE
2019, com o obje�vo de alcançar o tratamento de forma gratuita para quem mais precisa, reduzir o
desperdício de medicamentos, evitar intoxicações medicamentosas e proteger o meio ambiente do
impacto causado pelos resíduos fármacos descartados de forma incorreta. O descarte de medicamentos
precisa ser feito corretamente, e temos nos empenhado em informar à população sobre como agir, sem
erros, no tocante à questão do descarte. O descarte está associado à saúde do cidadão e ao meio
ambiente, o que se refere tanto na Lei sancionada no Estado como no referido Projeto.

Não apenas pela questão do descarte correto, que por si só já é extremamente necessário,
a re-des�nação de medicamentos que não serão u�lizados para aqueles que precisam é uma forma de
tornar a saúde pública melhor e sem onerar o Município. Desta forma, tem-se um projeto
importan�ssimo para o desenvolvimento sanitário de uma Porto Alegre melhor. Desta maneira emito
parecer pela rejeição do veto total.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Araújo, Vereador(a), em 22/09/2020, às 18:25,
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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 0167203 e o código CRC 1BE846F1.

Referência: Processo nº 203.00011/2020-19 SEI nº 0167203

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 045/20 – Cosmam – contido no doc 0167203 – (SEI nº 203.00011/2020-19
– Proc. nº 0735/17 – PLL 061/17), de autoria da vereadora CLAUDIA ARAUJO, foi APROVADO através
do Sistema de Deliberação Remota no dia 24 de setembro de 2020, tendo obtido 6 votos FAVORÁVEIS e 0
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela REJEIÇÃO do Veto Total.

• Vereador José Freitas (presidente) – FAVORÁVEL

• Vereador Luciano Marcantônio (vice-presidente) – FAVORÁVEL

• Vereador Aldacir Oliboni – FAVORÁVEL

• Vereadora Claudia Araujo – FAVORÁVEL

• Vereadora Lourdes Sprenger – FAVORÁVEL

• Vereador Paulo Brum – FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
24/09/2020, às 16:50, 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 0167832 e o código CRC BB88D1D9.

Referência: Processo nº 203.00011/2020-19 SEI nº 0167832

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

