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PROCESSO Nº: 208.00077/2021-87

  

 

Projeto de Lei de autoria do vereador Leonel
Rade, que propõe inclusão dos agentes da
segurança pública, peritos criminais, agentes da
saúde, agentes de trânsito e demais profissionais
considerados como pertencentes as a�vidades
essenciais e que estejam diretamente a pandemia
ou quaisquer outra crise sanitária.

   
 

                 Senhor Presidente:

 

                Acolho vossa determinação, no que diz respeito à elaboração de parecer sobre a tramitação do
Projeto de Lei n° 063/21 , Proc. n° 0212/21, de autoria do nobre Vereador Leonel  Radde.  O mesmo propõe
inclusão dos agentes da segurança pública, peritos criminais, agentes da saúde, agentes de trânsito - e demais
profissionais considerados como pertencentes às atividades essenciais e que estejam envolvidos diretamente
no combate a pandemia ou quaisquer outras crises sanitárias - na priorização para a vacina contra a Covid-
19, na esteira dos critérios já estabelecidos para os profissionais da saúde, observadas as recomendações do
Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, com as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial
da Saúde.          

              A justificar tal pleito estão presentes critérios já estabelecidos pela OMS, como:  a) proteger a
integridade do sistema de saúde e a infra-estrutura de serviços essenciais; b) reduzir a morbidade grave e a
mortalidade associada à Covid-19, protegendo as populações de maior risco; c) reduzir a transmissão da
infecção na comunidade e gerar imunidade de população.   

               Sob o aspecto da admissibilidade para a sua regular tramitação, muito embora haja parecer
contrário da Procuradora deste Legislativo, ressalto que, no entendimento do signatário, são muito bem
lançados os argumentos trazidos pelo nobre colega Vereador Leonel Radde em sua manifestação de
07/04/2021. Assim, com fulcro  na Resolução 1178 desta Câmara Municipal de Porto Alegre, de 16.07.1992,



Capítulo II, Das Comissões, Subseção III, Artigo 36, inciso I, letra "a", e Subseção V, Dos Pareceres, Art. 52,
1° e 2°, "a" 1, quanto ao PL já acima destacado,  CONCLUO  

pela  inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do projeto e da emenda de nº
01.                                       

 

           Sala das Sessões, 04 de maio  de 2021. 

 

           Vereador Pedro Ruas 

                        Relator

 

Documento assinado eletronicamente por Pedro Luiz Fagundes Ruas, Vereador(a), em 04/05/2021,
às 19:00, 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 0230981 e o código CRC B62FD08B.

Referência: Processo nº 208.00077/2021-87 SEI nº 0230981

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


Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4344 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 054/21 – CCJ con�do no doc 0230981 (SEI nº 208.00077/2021-87 – Proc. nº
0212/21 - PLL nº 063), de autoria do vereador Pedro Ruas, foi APROVADO durante Reunião Ordinária da
Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia  11 de maio de
2021, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e 03 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação
abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e
da Emenda nº 01.

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Claudio Janta - Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: CONTRÁRIO

Vereador Pedro Ruas: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário: CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
11/05/2021, às 11:42, 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 0233039 e o código CRC 77477E56.

Referência: Processo nº 208.00077/2021-87 SEI nº 0233039
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