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PARECER COSMAM

PARECER

Vem a esta comissão para emitir parecer a INDICAÇÃO ao Prefeito Municipal de Porto Alegre para que “determine
aos órgãos competentes a realização de estudos e adoção de providências no sentido da aquisição de vacinas contra a
Covid-19 para a população de Porto Alegre por parte do poder público municipal” de autoria do Vereador Jones Reis.

A iniciativa do vereador é meritória, entretanto o próprio Prefeito Sebastião Melo, mesmo antes de assumir a gestão
municipal em 1º. de janeiro de 2021, demonstrou total e efetiva preocupação - não somente - quanto a imunização dos
porto-alegrenses com relação a vacinas contra a covid-19, como também com a própria gestão da saúde dos
munícipes.

Assim é do conhecimento público, declarações e ações publicadas pela imprensa e no próprio site da Prefeitura de
Porto Alegre das iniciativas do executivo municipal relativamente a compra de vacinas, conforme reproduzido adiante:

“Melo sobre vacina: "Se não sentir firmeza do ministro, tomo outro caminho." Enfrentamento à pandemia,
qualificação dos serviços, reforma administrativa e economia pautarão início do governo do prefeito eleito de
Porto Alegre, em 26 de dezembro de 2020
(https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/melo-sobre-vacina-se-n%C3%A3o-
sentir-firmeza-do-ministro-tomo-outro-caminho-1.543621)
“Prefeito de Porto Alegre cogita consórcio de municípios por vacina contra Covid-19 ao tomar posse. Sebastião
Melo (MDB) diz que pode reunir prefeituras da região metropolitana em busca de imunizante caso a União não
planeje vacinação” em 1º de janeiro de 2021 (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/01/prefeito-de-
porto-alegre-cogita-consorcio-de-municipios-por-vacina-contra-covid-19-ao-tomar-posse.shtml)
Após reunião com Pazuello, Melo manifesta preocupação com número de vacinas destinadas a Porto Alegre.
Prefeito projeta que apenas 14 mil doses chegarão à cidade na primeira fase do Plano Nacional de Imunização
contra a Covid-19, em 14 de janeiro de 2021 (https://guaiba.com.br/2021/01/14/apos-reuniao-com-pazuello-
melo-manifesta-preocupacao-com-numero-de-vacinas-destinadas-a-porto-alegre/)

Embora seja de domínio público que a gestão de programas de vacinação é de competência do governo federal, o Sr.
Prefeito tem participado de reuniões de trabalho com o Ministério da Saúde, Governo do RS, com prefeitos das
capitais e com prefeitos da Região Metropolitana.

Assim, entendo que esta proposição de INDICAÇÃO serve para ratificar que a Câmara Municipal de Porto Alegre
esta atenta ao tema da pandemia no seu papel de fiscalizar o executivo municipal, portanto concluo pela APROVAÇÃO
da presente indicação.

Documento assinado eletronicamente por Maria de Lourdes dos Santos Sprenger, Vereadora, em
18/02/2021, às 18:34, 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.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0208564 e o código CRC 7582B031.

Referência: Processo nº 210.00050/2021-81 SEI nº 0208564
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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 003/21 – Cosmam – contido no doc 0208564 – (SEI nº 210.00050/2021-81 –
Proc. nº 0110/21 – IND 013/21), de autoria da vereadora LOURDES SPRENGER, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 23 de fevereiro de 2021, tendo obtido 6 votos FAVORÁVEIS e 0
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação da Indicação.

• Vereador Jessé Sangalli (presidente) – FAVORÁVEL

• Vereadora Cláudia Araújo (vice-presidente) – FAVORÁVEL

• Vereador Aldacir Oliboni – FAVORÁVEL

• 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
23/02/2021, às 09:16, 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 0209549 e o código CRC F80C63AA.

Referência: Processo nº 210.00050/2021-81 SEI nº 0209549
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