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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 038.00093/2020-05

Digite aqui o texto do item da ementa... .... .

Senhor Presidente da CEFOR,

Vereador Idenir Cecchim,

Vem a esta Comissão para parecer, Indicação da Vereadora Mônica Leal, dirigida ao Execu vo Municipal,
no qual tece considerações a respeito da reabertura do comércio e serviços no Município de Porto Alegre,
man do restrito já há alguns dias, em virtude dos efeitos das Legislações Estaduais e Municipais  que
declararam estado  de  calamidade  e  determinaram pelo  fechamento  de  comércio,  indústria,  serviços
públicos e privados.

A  questão  é  relevante  porquanto,  as  análises  em  que  se  baseiam,  principalmente  o  mandatário  do
Governo Estadual, favorecem a flexibilização da abertura gradual do comércio e serviços, levando-se em
consideração  o  índice  de  acome mento  da  pandemia  COVID-19  nas  populações  locais,  número  de
pessoas infectadas, em tratamento, em atendimento de emergência e óbitos.

A realidade de Porto Alegre, segundo as informações oficiais dão conta de que man das as regras sociais
de distância, resguardo pessoal com o uso de máscara, higiene frequente das mãos, estão mantendo a
população  dentro  de  uma expecta va  de  que  a  possibilidade  de  reabertura  já  iniciada  pelo  Palácio
Pira ni, está consoante com o que pretende a Autora da Indicação em comento.

Nesse sen do, enquanto ato autônomo e independente de Vereador, este parecer é no sen do de que
não existe óbice de quaisquer natureza que macule seu normal e regimental prosseguimento.
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Documento assinado eletronicamente por Valter Luis da Costa Nagelstein, Vereador, em

26/05/2020, às 16:37, 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 0144689 e o código CRC D6216D3E.

Referência: Processo nº 038.00093/2020-05 SEI nº 0144689

SEI/CMPA - 0144689 - Parecer https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_im...

2 of 2 27/05/2020 14:52



Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4341 - h p://www.camarapoa.rs.gov.br/

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer 0144689 (SEI nº 038.00093/2020-05 – Proc. nº 00144/20 – IND. nº 31/20), de
autoria do vereador Valter Nagelstein, foi APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia
27 de maio de 2020, tendo ob do 05 votos FAVORÁVEIS E 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo:

Vereador Idenir Cecchim – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador João Carlos Nedel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Valter Nagelstein:  FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla vo, em 27/05/2020, às
14:01, 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 0144862 e o código CRC C90DF6B8.

Referência: Processo nº 038.00093/2020-05 SEI nº 0144862
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