
15/04/2021 SEI/CMPA - 0211894 - Indicação

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=230739&infra_sistema=10… 1/2

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

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

INDICAÇÃO

Senhor Presidente,

Este Vereador requer a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, com fundamento do art. 96 do regimento
Interno deste Legislativo e no parágrafo único do art. 55 da Leio Orgânica do Município de Porto Alegre, seja
encaminhada a seguinte

 

INDICAÇÃO

Ao Senhor Prefeito Municipal, sugerindo que:

a) realize um processo seletivo simplificado, em caráter emergencial, para contratação de enfermeiros, técnicos em
enfermagem e médicos, para trabalhar na linha de frente no combate ao coronavírus;

b) convoque, emergencialmente, funcionários efetivos do quadro que estejam cedidos a outros órgãos, afastados por
motivos que não de saúde, ou que estejam lotados em desvio da função da sua formação, para tomem postos de
trabalho na linha de frente ao combate à pandemia na Capital. 

 

JUSTIFICATIVA

Considerando o estado de exaustão dos funcionários, efetivos e terceirizados, que estão, atualmente, trabalhando nos
Postos de Atendimento, hospitais e UPAs, de Porto Alegre, no combate à pandemia do novo coronavírus, bem como
alto índices de afastamentos em razão da testagem positiva destes, o que torna escassa a mão de obra, mostra-se
medida de extrema urgência realizar a convocação de funcionários cedidos e a contratação emergencial, mediante
processo simplificado.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jesse Sangalli de Mello, Vereador(a), em 02/03/2021, às
07:42, 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.



15/04/2021 SEI/CMPA - 0211894 - Indicação

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=230739&infra_sistema=10… 2/2
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