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DESPACHO

INDICAÇÃO

 

Vem a esta comissão o projeto de Indicação da nobre colega, Verª Bruna Rodrigues, que sugere ao Poder
Executivo que sejam distribuídas máscaras de proteção facial PFF2/N95 (Peças semi faciais filtrantes) aos
profissionais de educação da rede pública municipal.

 

MÉRITO

Tendo em vista o retorno às aulas de forma presencial na rede municipal de ensino, meritória a presente
Indicação, uma vez que os profissionais da educação não se encontram na lista de prioridades, exceto aqueles
por idade ou com comorbidades. No entanto, sabemos que a categoria é bastante heterogênea, que conta com
profissionais de todas as idades.

Com o retorno das aulas presenciais o contato com os alunos, bem como seus pais, será inevitável, e como é
sabido por todos, ainda estamos vivenciando a pandemia do COVID-19, o que torna obrigatório o uso de
máscaras faciais de proteção.

Desta forma, opino pela APROVAÇÃO da presente INDICAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por Tanise Amalia Pazzim, Vereador(a), em 17/05/2021, às
17:16, 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 0234839 e o código CRC E0566E6C.

Referência: Processo nº 221.00061/2021-51 SEI nº 0234839

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 028/21 – Cosmam – contido no doc 0234839 – (SEI nº 221.00061/2021-51 –
Proc. nº 0443/21 – IND 070/21), de autoria da vereadora Psicóloga Tanise Sabino, foi APROVADO através
do Sistema de Deliberação Remota no dia 20 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 – (não votou) 
• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL 
• Vereadora Lourdes Sprenger – (não votou) 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
20/05/2021, às 17:59, 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 0235976 e o código CRC 76D87F8A.

Referência: Processo nº 221.00061/2021-51 SEI nº 0235976

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

