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Inclui os rodoviários do Município de
Porto Alegre no grupo prioritário de
vacinação contra o vírus influenza.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Pauzinho Motorista.

O parecer emitido pela Procuradoria da Câmara de Vereadores, às fls.
05, informava que, embora h4a previsão legal para atuação do legislador
municipal no âmbito da matéria objeto da proposição, por força do disposto no
artigo 3' da na Lei n' 6259/]975, compete ao Ministério da Saúde elaborar o
Programa Nacional de Vacinações e definir as vacinações de carátel- obrigatório
(art. 3') e, por este motivo, o conteúdo normativo do prometo de lei, vênia
concedida, estaria incidindo em violação à norma federal e extrapolando o âmbito
de competência municipal.

Já a Comissão de Constituição e Justiça em seu parecer, às fls. 07 e
08, opinou pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do
Prometo, justificando sua posição em razão da atividade realizada pelos rodoviários.
que os coloca diariamente em contato com elevado número de pessoas e eleva o
risco de expansão das patologias na nossa Capital. Chatna ainda em defesa de seu

posicionamento o art. 6' da Constituição da República Federativa do Brasil, que,
entre outros, garante a saúde como um dos direitos sociais, e também o art. 7', que
em seu inciso XXll assegura como direito dos trabalhadores a redução dos riscos
inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.

Esta CEFOR, após rqeitar o parecer inicial, votou pela rejeição ao
Projeto por concordar integralmente com a posição da Procuradoria da Casa,
conforme consta às fls. 12 e 13.

A CUTHAB, às fls. 1 5 e 16, entende que o Projeto é meritório, pois o
transporte público é ambiente de fácil propagação de doenças e manifestou-se pela
aprovação do mesmo.

A então. Relatora da CEDECONDH, solicitou que fosse realizada uma
diligência junto ao Executivo Municipal para que aquele se mania'estasse sobre a
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viabilidade da proposição em pauta. Na resposta, às fls. 22, consta a afirmação da
Secretaria de Saúde de que as determinações referentes ao público-alvo para a
vacinação contra a Influenza são definidas pela União, especificamente através do
Ministério da Saúde, não competindo ao Município modificar as diretrizes e regras
estabelecidas para as campanhas. Acrescenta ainda que as vacinas deverão ser
adquiridas pelo Município, acarretando custos ao erário.

Mesmo com esta resposta do Executivo Municipal, o novo Relator da
CEDECONDH optou, às fls.24 e 25, por acompanhar o posicionamento da CCJ e

da CUTHAB pela aprovação do presente Prometo de Lei, sendo acompanhado pela
maioria de seus membros.

Da mesma forma a COSMAM, por entender meritória a ploposíção,
uma vez que os motoristas constituem um grupo de alto risco de contaminação,
manifestou-se pela aprovação do Projeto.

E o relatório

O retomo para parecer desta CEFOR não nos obriga, necessariamente,
a manter o posicionamento adotado em manifestação anterior. Ao contrário. é

pauta e rever, se for o caso, sua posição.

Com esta premissa em infante, buscamos informações sobre a últijna
campanha de vacinação contra a gripe, ocorrida em 20 19.

O próprio s//e do Ministério da Saúde coJmprova que o público-alvo da
campanha não está mais restrito aos prioritários. Ao contrário, como conHlrma a
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itnagem apresentada, a vacinação foi ampliada para toda a população

Com esta nova posição não cabe falar em aquisição de vacinas, pois
os rodoviários já estão incluídos no público-alvo. Cabe tão somente dar prioridade
a este grupo, juntamente com os demais prioritários já definidos, sugestão que,
aliás, já poderia ter sido apresentada pela Secretaria de Saúde do Município ao
Ministério correspondente à época do pedido de diligência.

Considerando que a atividade dos rodoviários exige o contado

frequente com milhares de pessoas, fato que amplia o risco de contágio destes

profissionais, além de também aumentar a possibilidade de contaminação daqueles
que com eles convivem e, considerando ainda que a Lei Orgânica do Município,
emseuart. 157# I'dispõeque:

l ]' O dever do Município de gal'anlii a saúde consiste rtu .fbl'tltulação e na
:xecução de politicas econâlnicas e sociclis (ltle visetn à elintinclçào dos riscos de doenças e
)utl'os agravos: bem como no estabelecilTlento de condições específicas que assegurem acesso
,universal às ações.e aos sel'xiços de sande. os (luui\ dever'ão set pl'estados 24 (vime e quati'ol
lonas pol' dia: todos os dias. nas unidades básicas. nas unidades de pronto aletldirnenlo. nos
centros de atendimento e nos hospitais.
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Entendejnos haver motivos mais do que suficientes para rever a
posição anterior desta CEFOR e diante da alnplíação do público-alvo da campanha
de vacinação contra a Influenza aliada ao dever do Município de executar políticas
que visem à eliminação dos riscos de doenças e outros agravos concluirmos pela
aprovação do presente Projeto.

Sala de Reuniões, 06 de fevereiro de 2020
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