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PARECER COSMAM

 

RELATÓRIO

 

Trata-se de Indicação apresentada pela Eminente Vereadora Bruna Liege da Silva Rodrigues (PCdoB),
usando da faculdade que lhe confere o artigo 96 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto
Alegre, propondo ao Legislativo Municipal o encaminhamento de sugestão ao Senhor Prefeito Municipal,
visando a implementação de Programa de aquisição e distribuição de máscaras de proteção sanitária para fins
de prevenção à contaminação por Covid-19, através de aquisição própria e direta pela administração,
campanha de doações e parcerias público privadas.

Justifica a vereadora que a utilização de máscaras e o distanciamento social foram as práticas realmente
comprovadas, do ponto de vista científico, para prevenção do contágio do Coronavírus, considerando a
necessidade de proteção coletiva frente aos casos assintomáticos de manifestação do vírus, inclusive com
recomendação dos órgãos de saúde nacionais e internacionais pela utilização e distribuição em massa das
máscaras de proteção.

Argumenta que a transmissão do vírus ocorre principalmente por pequenas gotículas expelidas por pessoas
contaminadas e que as máscaras funcionam como uma barreira física eficaz para reduzir a disseminação da
doença, razão pela qual a Prefeitura deveria incentivar o seu uso, com distribuição em massa em postos de
saúde, unidades de atendimentos, hospitais, demais órgãos públicos, bem como em locais de acesso aos
serviços e produtos oferecidos por pessoas jurídicas no município de Porto Alegre.

  

É o relatório.

 

MÉRITO

 

Em análise ao pedido de Indicação, é possível verificar a pertinência da presente proposição, porém constata-
se que o Executivo Municipal já vem atuando na implementação de ação similar à sugestão ora analisada,
conforme informações disponíveis no site da própria prefeitura e da imprensa local.

Em 23 de março de 2021, a Prefeitura Municipal noticiou em seu site que “a Guarda Municipal e o
Escritório de Fiscalização começaram nesta terça-feira, 23, no Centro Histórico, a distribuição gratuita de
máscaras a pessoas que circulam pelas ruas e espaços públicos da cidade sem a proteção facial
recomendada pelos protocolos sanitários da pandemia.” (https://prefeitura.poa.br/smseg/noticias/prefeitura-
inicia-distribuicao-de-mascaras-populacao)

Nesse sentido, em matéria publicada pelo Sul21, em 24 de março de 2021, é informado que “o primeiro lote,
com 70 mil unidades, foi doado por proprietários de um bar da cidade na segunda-feira (22), mas Melo
afirmou que a Prefeitura está buscando novas doações.” (https://www.sul21.com.br/ultimas-
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noticias/coronavirus/2021/03/em-vez-de-multar-nos-vamos-distribuir-mascaras-diz-prefeito-de-porto-
alegre/)

Ressalta-se que tal medida não se trata de mera iniciativa do Executivo Municipal ou sugestão desse
parlamento, como visa a presente proposição, mas sim de implementação de ação em cumprimento à norma
vigente aprovada por essa Casa Legislativa através da Lei nº 12.778, de 12 de novembro de 2020, a qual
prevê em seu art. 2º:

“Art. 2º Para os fins desta Lei, as máscaras referidas em seu art. 1º serão distribuídas nas Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs) do Município de Porto Alegre, bem como em outros locais designados, como
escolas e repartições públicas municipais.

Parágrafo único. A distribuição referida no caput deste artigo será precedida de ampla divulgação,
informando os locais em que ocorre e os benefícios da utilização de máscaras.”

 

CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, que demonstra que a Prefeitura Municipal já vem realizando as medidas necessárias para
aquisição e distribuição de máscaras de proteção sanitária para fins de prevenção a contaminação por Covid
– 19, entende-se que embora pertinente a proposição da Eminente Vereadora Bruna Liege da Silva
Rodrigues, atualmente inexiste objeto para a referida Indicação, opinando-se pela REJEIÇÃO.

 

Porto Alegre, 16 de abril de 2021.

 

Vereadora Lourdes Sprenger

Documento assinado eletronicamente por Maria de Lourdes dos Santos Sprenger, Vereadora, em
19/04/2021, às 12:13, 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 0225387 e o código CRC 703FECE6.

Referência: Processo nº 221.00045/2021-68 SEI nº 0225387
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 021/21 – Cosmam – contido no doc 0225387– (SEI nº 221.00045/2021-68 –
Proc. nº 0351/21 – IND 051/21), de autoria da vereadora Lourdes Sprenger, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 20 de abril de 2021, tendo obtido 4 votos FAVORÁVEIS e 1
CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela rejeição da Indicação.

• Vereador Jessé Sangalli (presidente) – FAVORÁVEL

• Vereadora Cláudia Araújo (vice-presidente) – FAVORÁVEL

• Vereador Aldacir Oliboni – CONTRÁRIO

• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL

• Vereadora Lourdes Sprenger – FAVORÁVEL

• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – (não votou)

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
21/04/2021, às 14:29, 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 0226678 e o código CRC 43AF88CD.

Referência: Processo nº 221.00045/2021-68 SEI nº 0226678

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

