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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 161.00022/2020-51

Autoriza com os devidos cuidados e restrições a função
essencial das a vidades das Escolas Infan s da rede

privada de ensino no município de Porto Alegre.

Vem à esta Comissão de Constituição e Justiça, para parecer, o Projeto de Lei de autoria da Vereadora
Claudia Araújo.

A presente proposição tem como objetivo a autorização da função essencial das atividades das Escolas
Infantis da rede privada do município de Porto Alegre.

Dispõe o artigo 1º do referido projeto que, as escolas particulares de ensino infantil estão autorizadas a,
durante a vigência do Decreto 20.534, funcionar para atendimento exclusivo às crianças cujos pais, mães ou
responsáveis que exerçam as atividades consideradas essenciais.

Primeiramente é importante atentar para o fato de que a base deste projeto de lei é um decreto que a todo
instante sofre alterações, tendo como base estudos científicos/técnicos da expansão da pandemia.

Assim, com base em dados estatísticos confiáveis e considerando que ainda não nos encontramos em uma
situação de redução da curva de contaminação a nível nacional e internacional, entendemos que as medidas
extraordinárias em vigor no Município de Porto Alegre estão sendo tomadas com as devidas cautelas.

É importante salientar que todas as ações desenvolvidas pelo Executivo Municipal, através de seus órgãos de
atuação na saúde, são baseadas na legislação existente, e, também, nos órgãos superiores norteadores e
definidores da normatização sanitária, tais como a ANVISA, o Ministério da Saúde, a SESRS, o Centro de
Operações Emergências – COEs (nacional e estadual). Os protocolos de segurança sanitária apresentados até
o momento, tanto pelas autoridades internacionais de saúde, quanto pelo Administração Pública Municipal,
têm sido baseados em experiências oriundas de outras populações, baseadas e evidências  científicas , que
vem sofrendo pesadas perdas de vidas humanas, e buscam tão somente salvar vidas dentro dos
conhecimentos disponíveis neste momento.

Neste contexto, entendemos a preocupação da nobre Vereadora na proposição do referido Projeto de Lei que
visa solucionar esse problema permitindo que as escolas que desejarem prestem esse serviço a esses
trabalhadores. Entretanto, é preciso compreender que a preservação de vidas neste momento é o maior
desafio de nossa sociedade.
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Por fim Projetos de lei devem considerar as incertezas do momento e a imprevisibilidade do andamento da
epidemia no Brasil e consequentemente no RS. Determinações legais na incerteza deste momento, mesmo
com a mais ampla vontade do legislativo de colaborar e garantir os direitos individuais, podem
inadvertidamente causarem danos a coletividade, nesta incluída os próprios legisladores.

No artigo 3º do presente projeto, pretende a autora, delimitar, gradativamente, o funcionamento das escolas,
considerando as seguintes proporções: 40% até o final de maio, 60% até o final de junho e 100% até o final
de julho.  Ocorre que, neste momento, não tem como prever como estará a Pandemia nos próximos meses,
bem como se será possível a reabertura das escolas, expondo as crianças ao perigo do contágio.

Para que seja possível a flexibilização das medidas de distanciamento social, que influenciam diretamente na
abertura ou não de estabelecimentos, a OMS elencou alguns critérios, tais como: transmissão do COVID 19
deve estar controlada, capacidade do sistema de saúde, riscos de surtos minimizados, dentre outras.

O projeto de lei proposto não se baseia em nenhum dos critérios acima citados a fim de permitir a abertura
desta atividade.

Desta forma, visando restringir a circulação de pacientes assintomáticos, que são as crianças, não é
recomendável a abertura das atividades escolares. Tanto no Estado do Rio Grande do Sul, como no Município
de Porto Alegre, a previsão da retomada é junho.

Assim, diante do exposto acima, o parecer desta Comissão de Constituição e Justiça é pela existência de
óbice de natureza jurídica.

Porto Alegre, maio de 2020.

                                               Mauro Pinheiro

                                                           PL       

Documento assinado eletronicamente por Mauro Roberto Pinheiro, Vereador, em 04/05/2020, às
09:30, 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 0139868 e o código CRC AE0CAD66.

Referência: Processo nº 161.00022/2020-51 SEI nº 0139868
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer 0139868 (SEI nº 161.00022/2020-51 – Proc. nº 0139/20 - PLL 055/20), de autoria
do vereador Mauro Pinheiro, foi APROVADO durante Reunião Extraordinária da Comissão de
Constituição e Justiça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 04 de maio de 2020, tendo
obtido 05 votos FAVORÁVEIS e 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

Vereador Cassio Trogildo – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mendes Ribeiro – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Adeli Sell: FAVORÁVEL

Vereador Clàudio Janta: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Ricardo Gomes: CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla vo, em
04/05/2020, às 12:14, 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 0139887 e o código CRC 54B5367A.

Referência: Processo nº 161.00022/2020-51 SEI nº 0139887
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