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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 021.00064/2020-41

                          COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Estabelece a realização de testes diagnós cos da
Covid-19 no Município de Porto Alegre.

      Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, apresentado pelo Vereador  Aldacir
Jose Oliboni, bem como a Emenda nº 01  de autoria do Vereador Roberto Robaina. 

      O Projeto tem a finalidade de disponibilizar testagens para diversos setores importantes. Em especial,
para aqueles que não dispõe de planos de saúde ou recursos financeiros para realizá-la, bem como para
trabalhadores expostos devido a autorização de funcionamento das a vidades onde atuam, idosos com
mais  de  sessenta  anos,  pessoas  com  doenças  crônicas  e  profissionais  da  saúde.  Estes  úl mos,
estabelecendo que a testagem seja realizada a cada quinze dias por estarem ainda mais expostos ao
vírus. 

     A Emenda nº 01 (documento 0138980), de autoria do Vereador  Roberto Robaina, tem por obje vo
de  incluindo o inciso IX no art. 2º. colocando no rol para testagens do COVID-19, os  trabalhadores de
transporte  cole vo  e  individual  de  passageiros,  incluindo  taxistas  e  motoristas  de  aplica vos  de
transporte.

       É o relatório, sucinto.

      Inicialmente, cumpre frisar que o Projeto de Lei apresentado deve ser examinado pela CCJ, por força
do ar go 36, inciso I,  alínea “a”, do Regimento da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre,
combinado com o art. 2º, inciso IX, alínea “a”, da Resolução nº 2.582, de 17 de abril de 2020, que ins tuiu
o Sistema de Deliberação Remota (SDR), na Câmara Municipal de Porto Alegre.

      A  matéria  que  pretende-se  legislar  trata-se  de  interesse  local  e  não  se  verificou  violação  à
competência priva va do Chefe do Execu vo, seja quanto a inicia va legisla va, seja quanto a chamada
reserva da administração.Na forma do que dispõe a Carta Magna,  é da competência dos Municípios
legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I).

            Assim,  a  Lei  Orgânica  do  Município  de  Porto  Alegre,  de  forma coerente  com  os  preceitos
cons tucionais, estatui compe r a este prover tudo quanto concerne ao interesse local, visando o pleno
desenvolvimento de suas funções sociais e ins tui como preceito obrigatório à formulação de sua polí ca
econômica e sociais que visam à eliminação dos riscos de doenças, bem como, assegurar condições de
acesso universal as ações de saúde (ar gos 157 §1º). 
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               Diante do acima exposto, examinado os aspectos cons tucionais, legais e regimentais, manifesto
parecer  pela  inexistência  de  óbice  de  natureza  jurídica  para  a  tramitação  do  Projeto  de  Lei  e
da Emenda nº 01.

Documento assinado eletronicamente por Cassio de Jesus Trogildo, Vereador, em 27/04/2020, às
09:10, 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 0139058 e o código CRC 51C7A848.

Referência: Processo nº 021.00064/2020-41 SEI nº 0139058
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer 0139058 (SEI nº 021.00064/2020-41 – Proc. nº 0134/20 – PLL nº 052/20), de
autoria do vereador Cássio Trogildo, foi APROVADO durante Reunião Extraordinária da Comissão de
Constituição e Justiça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 27 de abril de 2020, tendo
obtido 05 votos FAVORÁVEIS e 01 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

Vereador Cassio Trogildo – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mendes Ribeiro – Vice-Presidente: - AUSENTE

Vereador Adeli Sell: FAVORÁVEL

Vereador Clàudio Janta: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: CONTRÁRIO

Vereador Ricardo Gomes: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla vo, em
27/04/2020, às 13:10, 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 0139149 e o código CRC 5EE744F8.

Referência: Processo nº 021.00064/2020-41 SEI nº 0139149
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