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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 152.00099/2021-11
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 152.00099/2021-11

  
Garan�a do fornecimento de

máscaras PFF2 aos trabalhadores e trabalhadoras
do transporte cole�vo por ônibus e proteção
através de barreiras �sicas instaladas entre
usuários e cobradores e motoristas

  
 
Senhor Presidente,
 

RELATÓRIO:

 

Trata-se de uma indicação oriunda do Gabinete da Eminente Vereadora Karen Santos, ao
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, requerendo a ’’Garan�a do fornecimento de máscaras PFF2 aos
trabalhadores e trabalhadoras do transporte cole�vo por ônibus e proteção através de barreiras �sicas
instaladas entre usuários e cobradores e motoristas’’.

 
Ainda sobre a indicação, a nobre Vereadora requer que esta garan�a venha a valer através

da inclusão nos protocolos do Modelo de Distanciamento Controlado do Estado do Rio Grande do Sul a
obrigatoriedade do uso de máscaras do �po PFF2 sem válvula (Desde que tenha a devida aprovação da
Anvisa e do Inmetro) para os trabalhadores do setor de transporte cole�vo público por ônibus, bem como
indica que torne-se obrigatório a instalação de placas de acrílico, desta forma, protegendo ainda mais os
motoristas, cobradores.

 
A parlamentar jus�fica sua indicação com o argumento principal que os trabalhadores são

vetores de transmissão, ou seja, contribuem para a condução do vírus entre as pessoas, uma vez que se
conectam com centenas de usuários deste meio de transporte ao dia e muitas vezes o material u�lizado
para proteção é de baixa qualidade e com isso propagam a doença entre todos.
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Atesta ainda que, pelo fato da máscara �po PFF2 é considerada EPI (Equipamento de
proteção Individual), logo, tornar-se-ia obrigação do empregador o fornecimento deste material aos
empregados, logo, por haver estas obrigatoriedades, haveria além de um controle maior da vida ú�l do
equipamento, uma propagação menor do vírus e uma proteção maior as pessoas.

 
Por fim, traz diversos ar�gos cien�ficos que demonstram a profundidade da pesquisa com o

intuito de fundamentar e enriquecer sua indicação.
 
Este é o breve relato.
 

EXAME:

 

Analisando o pedido de indicação, vemos que há per�nência na solicitação ao poder
execu�vo estadual.

 
No que tange à análise da matéria por esta Comissão Permanente, por envolver a segurança

e saúde do trabalhador e a vigilância sanitária epidemiológica, além da proteção da vida humana,
conforme regra do art. 41, II, III e VII do Regimento Interno desta Câmara, vê-se a competência deste
Relator de emi�r o devido parecer.

 
Já, no que se refere a indicação ter sido reme�da ao Poder Execu�vo Estadual, por se tratar

de assunto de interesse da comunidade de Porto Alegre, conforme o ar�go 96 do Regimento Interno desta
Casa Legisla�va, há per�nência no endereçamento.

 
Além disso, a preocupação da eminente Vereadora se jus�fica, uma vez que estas máscaras

são mais eficazes na proteção contra o coronavírus e, inclusive, são recomendadas como acessório
indispensável na proteção de profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à
pandemia. Este �po de máscara tem mais bene�cios quando comparada às “tradicionais” máscaras de
pano. A fala do infectologista Estevão Urbano, Presidente da Sociedade Mineira de Infectologistas no
Portal Estado de Minas em 15 de março de 2021 atesta isso, senão, vejamos:

 
“As máscaras N95 são feitas normalmente de poliéster e fabricadas

industrialmente com fibras extremamente justas entre si, de forma que elas têm
um alto poder de filtragem. Além disso, esse modelo tem um filtro que consegue
reter até 95% das par�culas, incluindo as mais di�ceis de filtração, por serem muito
pequenas, as chamadas aerossóis. ”.1

 
 
Ademais, indicar a obrigatoriedade da máscara PFF2 no Modelo de Distanciamento

Controlado vem na esteira do cuidado que ela proporcionará aos trabalhadores da categoria transporte
rodoviário do estado, algo que, conforme Dr. José Geraldo Leite, epidemiologista do Grupo Pardini no
Portal UOL em 09 de março de 2021, as companhias aéreas já fazem, mesmo sem obrigatoriedade,
vejamos:

 
 "As companhias aéreas exigem o uso das máscaras profissionais e

eu acho isso uma ó�ma medida, porque nós estamos falando de um ambiente
fechado, em que outras pessoas podem re�rar eventualmente as máscaras. Eu
tenho orientado as pessoas a u�lizarem essas máscaras dentro dos aviões durante
todo o tempo e não re�rar para nada, nem para se alimentar."2

                       
Por conseguinte, estas indicações ao Poder Execu�vo Estadual de ser acrescida as

especificidades aos Modelos de Controle de Distanciamento, se por ventura vierem a serem atendidas,

https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2021/03/15/interna_bem_viver,1246829/saiba-por-que-usar-a-mascara-pff2-e-mais-eficaz-no-combate-a-covid-19.shtml
https://cultura.uol.com.br/noticias/17390_especialista-comenta-sobre-a-eficacia-das-mascaras-n95-e-pff2.html
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além de cercar este grupo com cuidados tecnicamente comprovados, serão de grande valia ao combate a
propagação do vírus da COVID-19 no nosso município.

 

OPINIÃO:

 

Diante do exposto, nos termos do art. 52, II, alínea “A” do Regimento Interno desta Câmara
Municipal, opinamos pela APROVAÇÃO da presente Indicação, entendendo per�nente o pedido para que
a Administração Pública Estadual promova a inclusão nos Modelos de Distanciamento Controlado a
obrigatoriedade do uso das máscaras PFF2 por parte de seus trabalhadores (Sendo que estas por serem
consideradas EPI, serão fornecidas pelos empregadores, bem como exija das empresas do ramo a
instalação das placas de acrílico, criando assim uma barreira �sica entre motoristas e cobradores para com
os usuários dos transportes.

 
À consideração superior.
 
 
Porto Alegre, 07 de maio de 2021.
 
 

VEREADOR JOSÉ FREITAS

RELATOR

1) h�ps://www.em.com.br/app/no�cia/bem-
viver/2021/03/15/interna_bem_viver,1246829/saiba-por-que-usar-a-mascara-pff2-e-mais-eficaz-no-
combate-a-covid-19.shtml

2) h�ps://cultura.uol.com.br/no�cias/17390_especialista-comenta-sobre-a-eficacia-das-
mascaras-n95-e-pff2.html

Documento assinado eletronicamente por José Amaro Azevedo de Freitas, Vereador, em
07/05/2021, às 14:26, 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 0231750 e o código CRC 38F60B23.

Referência: Processo nº 152.00099/2021-11 SEI nº 0231750
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 025/21 – Cosmam – contido no doc 0231750 – (SEI nº 152.00099/2021-11 –
Proc. nº 0424/21 – IND 064/21), de autoria do vereador José Freitas, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 10 de maio de 2021, tendo obtido 4 votos FAVORÁVEIS e 0 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação da Indicação. 
• Vereador Jessé Sangalli (presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereadora Cláudia Araújo (vice-presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereador Aldacir Oliboni – FAVORÁVEL 
• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL 
• Vereadora Lourdes Sprenger – (Não votou) 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – (não votou)

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
10/05/2021, às 17:58, 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 0232825 e o código CRC 23116B3A.

Referência: Processo nº 152.00099/2021-11 SEI nº 0232825
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