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Inclui ós rodoviários do .Município dç
Porto Alegre no grupo prioritário de va-
cilação contra o víf'us influenza.

\

sao, para parecer, o Projetõ em epígrafe, de autoriaVem,à esta Comas ' ~
do vereador Paulinho Motorista. '~ . :

O presente prometo. oUetiva incluir os rodoviários dó Município de;
Porto Alegre no grupo prioritário de vacinação contra o vírus influenza.

Em análise da Proct,íradoria da Casa, através do Parecer n' 386/1 7., foi
apontada existência de óbice jurídico à tramitação do prometo, pois incide em vio -
lação à norma fe.deram e extrapola do âmbito de competência municipal (fl. 05).

.,'

A Comissão de C(instituição e Justiça - CCJ -- quando de sua análise
através do parecer n' 3 1 1/17, tendo sido relator o Vereador Márcio Bing Ely, en:
tendeu pela inexistência de,óbice de natura.zã jurídica para tramitação da.proposta,
com base no art. 6', da Constituição Federal. (fls.7 e'8).

Por sua vez a Comissão dé Economia, Finanças, Ófçameóto ê dó
MerEosul -- Cefor --, em parecer de'n' 076/18, onde foi relator o Vereador Jogo
Carlos Nedel, opinou.pela rejeição do projeto.(fls. 12 e 13): ' '

Já a Çomissão de Urbanização, Transportes e Habitação :- :Cuthàb -:,
através do parecer n' 048/18 dé lavra do relator, Vereador Elizandro Sabino, teve
entendimento de que o prometo é heFitório, razão pela qual se manifestou favora-
velmente à aprovação do projeto (fls. 15 e 16).

.-'x

Na ésferá dá Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Htlmanog .
e Segurança Urbana decondh -, VeréadQra Mâiiica Leal, em parecer de íl. n'
1 8, :solicitou um pedido de diligência, com base nó art. 5 1 do Regimento deste Le-
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gislativo, à Secretaria.Municipal da Saiãde, para que esta se Manifeste
. ' ' '

quanto .a
viabilidade'db Prometo: .

Em. resposta ao Pedido de IDiligênciái, através do . ofício de n'
1 156/GP, o Executivo Municipal entendeu que a determinação referente ao públi:
co alvo para a vacinação contra a Influenza é de competência da União, especifi:-
lamente através do Ministério da Saúdo - MS -- pe:lo Programa Nacional de Imu=

njzações e regras estabelecidas pelo MS referentes :à campanha vigente. Além dis-
so, o referido Prcljeto de Lei acarretará custos ao erário, ümà véz que as vacinas
deverão ser adquiridas pelo Município, o que implica na iriconstitucionálidade
formal da suposta norma, se aprovada pela Câmara de Vêreàdorei.

Na esfera da Cedecondh, tendo sido relator Vereador M:arceló Soar.
bossa, em parecer de n' 020/19, entendeu pelo aprovação do prometo (fls. 24 ê 25).

'{

E o relatório

No que toca à efta Comissão em específico é de sê considerar meritó-
ria a presente proposição haja vista ser uma' importante deüonstraçãol de sengíbili-
dade para com a categoria dos :rodoviários dÓ Município. .A inclusão da classe no
grupo prioritário de vacinação é um4 etapa importante para a prevenção de. pro-
blemas .relacionados à saúde dos moi:cristas, que constituem.um grupo 'de alto ris-
co de contaminação, decorrente. do contâto diário coM. o grande volume de pessoê$
.que utilizam o transporte coletivo.

1 ..

A gripe provocada pelo -vírus HIN 1 , também chamada de Ihíluenzà A
ou gripe suína, ficou conhecida entre 2009 e 2010, quando desencadeou um surto
de contaminação em ~diversos ]l)aíses. Atualmente, a vacinação é o meio mais efici-
ente para o controle de ttãnsmissão do Vírus.
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Isso posto, este relat(if mariifestâ:se pela aprovação do Prometo.

Sala de Reuniões; 03 de junho de 2019.

'residente

Vereador Aldacir Oliboni
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