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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 038.00024/2021-74
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 038.00024/2021-74

  

 

 

Obriga as farmácias localizadas no Município de
Porto Alegre que disponibilizem testes para a
detecção do novo Coronavírus (Covid-19) a
dispor de estrutura própria para a sua realização.

  

À CUTHAB,

De acordo com o Art.35, I, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de
Porto Alegre (CMPA), encaminho à CUTHAB, para apreciação, o parecer sobre o Projeto de Lei 121/21,
em epígrafe, de autoria da vereadora Mônica Leal.                                                                                                 
                                                                                                                                                                                             
                                      

I. RELATÓRIO

O PLL 121/21, em análise, versa sobre a obrigatoriedade estrutural de espaço para
realização de testes realizados por farmácias para diagnós�co do Coronavírus no âmbito do Município de
Porto Alegre.

É o breve relatório.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

De acordo com a proponente do referido PLL, o mesmo: tem como obje�vo salvaguardar a
adoção de todos os esforços possíveis em favor do combate à pandemia que vem assolando a população.

Este relator ainda destaca que, a autora da presente proposição, afirma que a comunidade
porto-alegrense vem alterando sua ro�na co�diana por mo�vos da exposição ao COVID-19 e à pessoas,
supostamente não vacinadas, nas tantas farmácias da capital. 

Na ó�ca deste parlamentar, relatando a análise deste PLL, vale ressaltar que poderá haver
por parte do empresário farmacêu�co, por exemplo, um custo adicional no que tange a ter um outro
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espaço para realização do teste de COVID-19 nas farmácias.

Outrossim, de acordo com o parecer prévio da Procuradoria Geral que, afirma a
incons�tucionalidade da matéria, este vereador trás para a tela desta análise o trecho a seguir: 

..."Faço, porém, o registro, para que junto com a análise do mérito e, já com maiores informações
sobre o tema, também possam, os nobres vereadores, ponderar acerca dos ônus e bônus da
medida, tendo em mente que a falta de razoabilidade ou proporcionalidade da exigência proposta
acarreta a incons�tucionalidade da proposição em questão."...

 

Diante ao exposto, segue minha manifestação na conclusão, para que a proposição siga
para o Plenário para melhor explanação do tema.

 

III. CONCLUSÃO

Desta forma, este relator manifesta-se pela APROVAÇÃO do PLL 121 elaborado pela nobre
Vereadora Mônica Leal.

 

VEREADOR GILSON PADEIRO

RELATOR

SALA DAS SESSÕES, 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por Gilsomar da Silva, Vereador, em 21/12/2021, às 17:11,
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 0320376 e o código CRC 8915AD8D.

Referência: Processo nº 038.00024/2021-74 SEI nº 0320376

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 164/21 – CUTHAB con�do no doc 0320376 (SEI nº 038.00024/2021-74 –
Proc. nº 0320/21 – PLL nº 121/21), de autoria do vereador Gilson Padeiro, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 22 de dezembro de 2021, tendo ob�do 06 votos FAVORÁVEIS e
00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

 

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: FAVORÁVEL

Vereador Roberto Robaina: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
22/12/2021, às 18:38, 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 0321392 e o código CRC A59A125D.

Referência: Processo nº 038.00024/2021-74 SEI nº 0321392

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

