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CCJ/ CECE / CEDECONDH

 

 

Inclui a efeméride Dia do Profissional da Saúde no Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010 –
Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre –, e alterações
posteriores, no dia 7 de abril.

 

Vem a esta Relatora-Geral, para parecer conjunto, o projeto em epígrafe, de autoria da Vereadora Tanise
Sabino.

 

Na jus�fica�va, a autora aduz que o obje�vo do projeto é homenagear todo e qualquer profissional que
exerça suas a�vidades na área da saúde, tendo em vista que, há mais de um ano, estamos sob uma
pandemia, e esses profissionais têm se dedicado de forma exaus�va para salvar vidas.

 

É o Relatório.

 

Inicialmente, com relação à cons�tucionalidade e legalidade do projeto, tem-se que este se encontra nos
limites estabelecidos pela Lei 10.904, de 31 de maio de 2010, sendo a matéria  de interesse local e,
portanto, não havendo qualquer óbice de natureza jurídica para sua tramitação e aprovação.

 

Além da inexistência de óbice, cumpre salientar que o projeto é igualmente meritório, e promove uma
justa homenagem e reconhecimento aos profissionais da saúde, que há mais de um ano tem se dedicado
à árdua batalha contra o COVID19

 

Diante do exposto, opina-se pela inexistência de óbice de natureza jurídica e, no mérito, pela aprovação
do projeto.

 

Sala das Sessões, 07 de julho de 2021.

 

 

Vereadora Mari Pimentel

Relatora-Geral

Documento assinado eletronicamente por Mariana Hennig Pimentel, Vereador(a), em 07/07/2021,



às 15:25, 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 0252561 e o código CRC 2BD1DA0C.

Referência: Processo nº 215.00043/2021-85 SEI nº 0252561

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 Conjunto nº 042/21 – CCJ/CECE/CEDECONDH con�do no  doc 0252561 (SEI nº
215.00043/2021-85 – Proc. nº 0340/21 - PLL nº 125), de autoria da vereadora Mari Pimentel, foi
APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de Cons�tuição
e Jus�ça, da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude e da Comissão de Defesa do
Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no
dia 07 de julho de 2021.

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
07/07/2021, às 21:54, 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 0252803 e o código CRC 8D69B980.

Referência: Processo nº 215.00043/2021-85 SEI nº 0252803

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

