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PARECER COSMAM

 

Exmo. Sr. Presidente da COSMAN, Vereador Jesse Sangalli.

 

 

Sobreveio a esta Comissão o VETO PARCIAL do Exmo. Sr. Prefeito ao Projeto de Lei apresentado pelo
Vereador Cláudio Janta, que tem por objetivo estabelecer a extensão do horário de atendimento de duas
farmácias municipais até as 22 horas, inclusive nos finais de semana e feriados.

 

Segundo as razões do veto parcial, o Projeto de Lei encontra óbice no que tange ao § único, do artigo 1º, da
redação final, quanto à incompatibilidade no orçamento Municipal, visto que aumentariam
consideravelmente as despesas com pessoal, tais como farmacêuticos, recepcionistas, auxiliares de limpeza,
vigilantes, além de custos com água, luz e telefone, o que totalizaria o gasto de R$537.000,00 anuais por
Farmácia Distrital, totalizando o valor de R$8.600.000,00 para atender as 16 Farmácias.

 

Não há dúvidas sobre a importância da matéria objeto da proposição do nobre Vereador, em seu mérito para
o município, pois a extensão no horário de atendimento nas farmácias municipais e a abertura das mesmas
em finais de semana e feriados traria benefícios para a população.

 

Ocorre que, conforme demostrado nos autos do processo, a incompatibilidade do §único, do artigo 1º, do
Projeto de Lei com o orçamento Municipal é fator imperioso para a manutenção do seu veto parcial.

 

Desta forma, resta comprovado que o projeto enviado geraria custos que não seriam comportados pelo
orçamento do Município.

 

 Ante o exposto, esta Relatora se manifesta pela manutenção do VETO PARCIAL ao Projeto de Lei, tendo
em vista a incompatibilidade dos custos financeiros em relação ao orçamento Municipal.

 

Porto Alegre, 22 de setembro de 2021.
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Vereadora Lourdes Sprenger

Documento assinado eletronicamente por Maria de Lourdes dos Santos Sprenger, Vereadora, em
22/09/2021, às 15:29, 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 0280237 e o código CRC 26D62F3D.

Referência: Processo nº 024.00075/2020-29 SEI nº 0280237

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4346 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 056/21 – Cosmam – contido no doc 0280237 – (SEI nº 024.00075/2020-29 –
Proc. nº 0356/20 – PLL 151/20), de autoria da vereadora Lourdes Sprenger, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 23 de setembro de 2021, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 00
votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela manutenção do Veto Parcial 

• Vereador Jessé Sangalli (presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereadora Cláudia Araújo (vice-presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereador Aldacir Oliboni – (não votou) 
• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL 
• Vereadora Lourdes Sprenger – FAVORÁVEL 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – (não votou)

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
24/09/2021, às 09:03, 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 0281222 e o código CRC FD6C103E.

Referência: Processo nº 024.00075/2020-29 SEI nº 0281222

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

