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DESPACHO

                                                                                                                                                   PARECER
COSMAM

 

 

             Vem a esta comissão para emitir parecer a INDICAÇÃO ao Prefeito Municipal de Porto Alegre, de autoria da
Vereadora Karen Santos, para que: “ sejam incluídos no planejamento municipal, como grupos prioritários na
vacinação para imunização da COVID-19, trabalhadoras/es da assistência social, da limpeza urbana e coleta de
lixo (DMLU), de água e saneamento básico (DMAE), assim como as/os da educação”.

            A iniciativa da nobre colega carece mérito, contudo, precisamos analisar o cenário imposto pela pandemia de
forma ampla. É fato notório e incontestável que o Prefeito Sebastião Melo está comprometido com a imunização dos
habitantes da capital, priorizando os grupos consideráveis mais vulneráveis, mas é preciso ressaltar que não há
disponibilidade de vacinas em número suficiente para imunizar aqueles já considerados “grupo de risco”. Logo,
aumentar o rol deste referido grupo poderia tornar ainda mais deficitário o sistema de imunização daqueles que possuem
uma saúde fragilizada.

Muito embora concorde com a imunização prioritária dos trabalhadores da área de educação, como professores que
estão na sala de aula, considerando o contato direto e imediato que os professores possuem com seus alunos, a
Indicação menciona outros trabalhadores, sendo alguns não especificados, a exemplo dos trabalhadores da Assistência
Social e DMAE, pois em ambos os departamentos existem os servidores burocráticos, aqueles que não tem contato
com o exterior, logo, não são submetidos ao risco imediato.

Desta forma, entendendo que todos os Porto-Alegrenses serão imunizados, na medida em que a capital for recebendo
as vacinas, REJEITO a presente indicação nos termos ora apresentados.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Tanise Amalia Pazzim, Vereador(a), em 23/02/2021, às
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08:11, 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 0209559 e o código CRC CCB687D0.

Referência: Processo nº 152.00012/2021-14 SEI nº 0209559

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

CERTIFICO que o Parecer nº 004/21 – Cosmam – contido no doc 0209559 – (SEI nº 152.00012/2021-14 –
Proc. nº 0104/21 – IND 012/21), de autoria da vereadora PSICÓLOGA TANISE SABINO, foi APROVADO
através do Sistema de Deliberação Remota no dia 26 de fevereiro de 2021, tendo obtido 4 votos FAVORÁVEIS e 1
CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela rejeição  da Indicação.

• Vereador Jessé Sangalli (presidente) – FAVORÁVEL

• Vereadora Cláudia Araújo (vice-presidente) – CONTRÁRIO

• Vereador Aldacir Oliboni – (não votou)

• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL

• Vereadora Lourdes Sprenger – FAVORÁVEL

• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
26/02/2021, às 10:28, 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 0210880 e o código CRC C5F5EA1D.

Referência: Processo nº 152.00012/2021-14 SEI nº 0210880

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

