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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 220.00027/2021-87

  

 PARECER

 

INDICAÇÃO: 023/2021

 

Relatório

 

Trata-se de Indicação oriunda do Gabinete do Eminente Vereador Jesse Sangalli, do qual
propõe a oferta de testagens relacionadas à COVID-19, nesta capital, aos cidadãos porto-alegrenses,
dos quais seriam adquiridos, preferencialmente, o teste rápido de An�geno ou ainda o RT-PCR.

O parlamentar em sua jus�fica�va afirma que a mídia tradicional local expõe que os
usuários das Unidades Básicas de Saúde, dos Postos de Atendimento e das Unidades de Pronto
Atendimento tem ficado por horas em filas aguardando a realização dos testes para detectar a presença
do vírus da COVID-19 em si.

Por fim relata ainda que a viabilidade dos testes rápidos desafogaria filas e aglomerações
das unidades e, com isso, evitaria a propagação do vírus.

 

Exame

 

Analisando o pedido de indicação, vemos que há per�nência na solicitação ao Poder
Execu�vo, entretanto com algumas questões a serem ressalvadas.

Primeiramente, vê-se que trata-se de matéria desta Comissão Permanente, pois envolve
a atuação direta do Sistema Único de Saúde -SUS, conforme regra do ar�go 41, I, do Regimento Interno
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desta Casa.

No que tange à viabilidade da presente indicação, observa-se que não fora abordado
com exa�dão a linhagem dos testes, bem como o modo operacional da sua distribuição.

Consoante a exposição de seus mo�vos, o ilustre Vereador fez a citação de um link de
uma reportagem, onde relata que os cidadãos têm ficado por horas em filas, entretanto, a própria
reportagem traz em seu corpo que o principal mo�vo das filas e aglomerações é a falta de profissionais
habilitados a servir nas unidades e não a falta de testes.

Entende-se que a preocupação do Vereador é nobre, assim como agregaria valor ao
atendimento ao público usuário da rede de saúde desta capital. Portanto, parece importante, após
ajustes, oferecer a sociedade tal facilidade e, com isso, estancar em parte a disseminação do vírus.

 

Opinião

 

Diante do exposto, nos termos do art. 52 do Regimento Interno desta Câmara Municipal,
opinamos pela APROVAÇÃO da presente Indicação, entendendo per�nente o pedido para que a
Administração Municipal promova a forma de aquisição, distribuição e coleta dos testes.

 

Vereador José Freitas

Relator

  

 

Documento assinado eletronicamente por José Amaro Azevedo de Freitas, Vereador, em 17/03/2021, às
13:41, 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 0216560 e o código CRC 2BACB6E3.

Referência: Processo nº 220.00027/2021-87 SEI nº 0216560

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 009/21 – Cosmam – contido no doc 0216560 – (SEI nº 220.00027/2021-87 –
Proc. nº 0210/21 – IND 023/21), de autoria do vereador JOSÉ FREITAS, foi APROVADO através do Sistema
de Deliberação Remota no dia 23 de março de 2021, tendo obtido 4 votos FAVORÁVEIS e 1 CONTRÁRIO,
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 – CONTRÁRIO

• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – (não votou)

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
23/03/2021, às 19:53, 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 0218155 e o código CRC 2836A566.

Referência: Processo nº 220.00027/2021-87 SEI nº 0218155

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

