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PARECER CECE

039.00008/2021-81

Proc. 0118/21 – PLL 035/21

 

Autoriza a presença do público em eventos esportivos no Município de Porto Alegre durante o período
em que vigorar o estado de calamidade pública decretado em decorrência da pandemia do novo
Coronavírus (Covid-19).

  

Vem a esta Comissão, para exame e parecer, o VETO PARCIAL ao Projeto de Lei do Legislativo n° 035/21,
de autoria do Vereador Mauro Pinheiro.

O referido projeto de lei autoriza a presença do público em eventos esportivos no Município de Porto Alegre
durante o período em que vigorar o estado de calamidade pública decretado em decorrência da pandemia do
novo Coronavirus (Covid-19).

Ocorre que, por razões jurídicas, o Poder Executivo, vetou o seguinte dispositivo: §2º, do artigo 1° do
presente projeto, senão vejamos:

 

Artigo 1º - Fica autorizada a presença de público em eventos esportivos, sociais, religiosos, feiras e
congressos, treinamentos e de entretenimento no Município de Porto Alegre durante o período em que
vigorar o estado de calamidade pública decretado em decorrência da pandemia do novo Coronavírus
(Covid-19).

§1º Para a consecução do disposto no caput deste artigo, a presença de público não poderá ultrapassar o
limite estipulado por decreto municipal.

§2º Para o ingresso nos eventos referidos no caput deste artigo, será obrigatória a apresentação de
carteira de vacinação que comprove imunização com o esquema vacinal completo contra a Covid-19.

 

Após uma análise do projeto, tem-se que o veto parcial deverá ser MANTIDO, pelos fundamentos expostos
abaixo.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Em suma, o Prefeito Municipal argumenta que o §2º do artigo 1º deve ser vetada porque a administração de
Porto Alegre não possui recursos humanos na área de fiscalização para poder arcar com todos os eventos
elencados no projeto de lei, não apenas, mas também sobre a conduta das pessoas ao portar o passaporte
sanitário/vacinal.
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Primeiramente importante atentar para a conduta dos cidadãos do município que, ao possuir as duas vacinas
contra o Covid-19, poderão deixar de respeitar as normas, como a utilização do álcool gel, a utilização de
máscaras e a distância adequada, assim prejudicando todo o progresso obtido até o momento.

Quanto a não disponibilidade de recursos humanos informados no veto do Sr. Prefeito, precisamos
compreender que haverá um aumento significativo de impostos para a implementação de fiscalizadores do
passaporte vacinal.

Devemos compreender que ao possuir o tal passaporte, ocorrerá a punição para quem não acatar as
exigências, enquanto o Poder Executivo teria que estimular apenas a conscientização e não impor a
vacinação aos cidadãos.

Assim, esta relatora, entende que o veto parcial deverá ser MANTIDO pelas razões aqui expostas.

 

                                Diante do exposto, e das razões acima, o parecer desta Relatora é no sentido de
MANTER O VETO PARCIAL, dos dispositivos apresentados pelo Executivo, no documento nº (0275015)
.

                                  É o Parecer.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2021.

Vereadora Fernanda Barth

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Cunha Barth, Vereador(a), em 22/09/2021,
às 14:50, 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 0280029 e o código CRC B53438FB.

Referência: Processo nº 039.00008/2021-81 SEI nº 0280029

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) 3220-4342 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 068/21 – CECE con�do no doc 0280029 (SEI nº 039.00008/2021-81 – Proc.
nº 0118/21 - PLL n° 035), de autoria da vereadora Fernanda Barth, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 28 de setembro de 2021, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela manutenção do Veto Parcial.

Vereadora Fernanda Barth – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Daiana Santos: NÃO VOTOU

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL

Vereador Jonas Reis: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosemeri Bier, Assistente Legisla�vo, em
28/09/2021, às 20:07, 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 0282913 e o código CRC 5C577FA4.

Referência: Processo nº 039.00008/2021-81 SEI nº 0282913

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

