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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 203.00011/2020-19
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº          /20 – CCJ
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

 

 Ins�tui o Programa Farmácia Solidária no
Município de Porto Alegre.

  

Vem a esta Comissão, para parecer, ao Veto Total do Execu�vo ao Projeto em epígrafe, de autoria do
Vereador Paulo Brum.

O presente Projeto visa ins�tuir o Programa Farmácia Solidária no Município de Porto Alegre, com o
obje�vo de prover a necessidade de medicamentos das pessoas idosas e das pessoas com deficiência.

O chefe do Execu�vo na exposição de suas Razões do Veto diz que o Projeto de Lei é contrário ao
Interesse Público, além de apresentar Ilegalidade, Inorganicidade e Incons�tucionalidade. Salienta,
dentre outros mo�vos, que não dispõe de profissional farmacêu�co que possa efetuar a guarda de tais
medicamentos e que o Projeto cria obrigação por parte da Secretaria Municipal da Saúde, como a
incumbência do recolhimento de medicamentos e sua distribuição ou descarte se for o caso.

É o sucinto relatório.

Discordando do parecer pelo veto total emi�do pelo chefe do Execu�vo, ressalto que cabe em um
Projeto de Lei, que o legislador possa adentrar em qualquer momento dentro do Regimento Interno e
nas condições que achar conveniente, sendo adequado e legal, caso não fosse assim, o legislador teria
apenas o papel de negar ou aceitar o projeto.

Importante lembrar também, que a função de um vereador não se resume de concordar ou discordar
com o chefe do execu�vo como pede a razão do veto.

A posição do Execu�vo com relação ao veto total não se sustenta juridicamente. Tanto é, que o mesmo
programa da farmácia solidária já existe em outros municípios e traz, além de grande economia ao
município, a criação de meios sustentáveis para o aproveitamento e descarte correto dos medicamentos.
Um dos exemplos é em nosso próprio estado, o qual o município de Farroupilha já beneficiou cerca de 12
mil pessoas desde a inauguração de sua farmácia solidária:
h�p://farroupilha.rs.gov.br/prefeitura/gabinete-do-prefeito/primeira-dama/farmacia-solidare/

Ademais, ressalto que já temos em vigência a Lei nº 15.339, de 2 de outubro de 2019, que ins�tui o
Programa Solidare - Farmácia Solidária - conscien�zação, doação, reaproveitamento, dispensação para a
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população e descarte de medicamentos no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras
providências, o qual, em seu Art.5º já regula a questão da competência da SMS:

Art. 5º Caberá a cada Secretaria Municipal de Saúde planejar, desenvolver e organizar as normas de
coleta, triagem e dispensação dos medicamentos para a população, bem como gerenciar o Programa
Solidare - Farmácia Solidária.

O intuito do PLL 061/17 era justamente de disponibilizar os meios necessários para a implantação do
Programa da farmácia solidária no município de Porto Alegre, em especial, aos idosos e pessoas com
deficiência. Dois anos após a apresentação do projeto, �vemos a própria Lei Estadual nº 15.339, que
regulamenta que é da competência da Secretaria Municipal da Saúde tal feito, conforme ar�go que
citado supra e, que não está o legisla�vo criando função ou obrigação com a proposta do PLL.

Friso aqui, que este projeto virá para bene�cio direto dos munícipes que mais necessitam do acesso
gratuito aos medicamentos e para que os demais cidadãos tenham um local adequado para exercitarem a
solidariedade com o próximo, doando aquele medicamento que não irão mais precisar, mas que outra
pessoa pode estar necessitando e que não possui condições financeiras de comprar.

 

Por estes mo�vos, declaro no presente parecer pela derrubada do veto, registrando aqui a rejeição do
veto total.

 

 

Porto Alegre, 23 de setembro de 2020

Adeli Sell

Relator

Documento assinado eletronicamente por Adeli Sell, Vereador(a), em 23/09/2020, às 09:15,
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 0167251 e o código CRC 1CE02DC0.

Referência: Processo nº 203.00011/2020-19 SEI nº 0167251

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 184/20 – CCJ con�do no doc 0167251 (SEI
nº 203.00011/2020-19 – Proc. nº 0735/17 – PLL nº 061/17), de autoria do vereador Adeli Sell, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 25 de setembro de 2020, tendo ob�do
05 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela rejeição do Veto Total.

Vereador Cassio Trogildo – Presidente: FAVORÁVEL (0167857)

Vereador Mendes Ribeiro  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL (0168227)

Vereador Adeli Sell: FAVORÁVEL (0167251)

Vereador Clàudio Janta: FAVORÁVEL (0167861)

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL (0167874)

Vereador Mauro Pinheiro: NÃO VOTOU

Vereador Ricardo Gomes: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
25/09/2020, às 12:06, 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 0168240 e o código CRC 1FA6B264.

Referência: Processo nº 203.00011/2020-19 SEI nº 0168240

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

