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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 034.00197/2021-96
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 034.00197/2021-96

  

 

Inclui o §1º e §2º no Art. 1º da Lei 12.477/18 que
obriga a divulgação dos serviços e dos
profissionais   especializados disponíveis para
atendimento nas unidades de saúde da rede de
atenção básica do Município de Porto Alegre

  

Prezado Presidente da CEFOR.

 

I. RELATÓRIO

O Projeto de Lei de autoria do Vereador José Freitas tem por obje�vo obrigar a divulgação dos serviços e
quais os profissionais especializados disponíveis para atendimento nas unidades de saúde da rede de
atenção básica do Município de Porto Alegre.

O PL recebeu parecer da Procuradoria da Casa: alertando que “trata de tema que pode ser objeto de
proposição legisla�va de inicia�va parlamentar, no entanto, na forma em está redigido, especialmente
por excluir a obrigação de divulgação no site da Secretaria Municipal de Saúde, é incons�tucional em
razão do princípio da vedação ao retrocesso. ”

Na CCJ o PL recebeu parecer pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do projeto
e emenda de nº 01 do vereador Pedro Ruas que teve seu parecer aprovado por unanimidade.

 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de Projeto de Lei meritório uma vez que busca dar mais informações aos cidadãos acerca das
especialidades e serviços disponíveis em cada Unidade de Saúde da cidade. Assim como o autor,
entendemos que “é imprescindível que o usuário tenha conhecimento das especialidades médicas
disponibilizadas em cada unidade, bem como sobre quais profissionais ali trabalham e quem é o
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responsável”. Além disso, cabe ressaltar que as informações também podem ser disponibilizadas de
modo digital pela Prefeitura de Porto Alegre, de modo à facilitar cada vez mais os usuários do sistema
público de saúde. Este formato não dispende de gasto de receita além do já executado normalmente.

 

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, nosso parecer é pela APROVAÇÃO do projeto e da emenda nº 1.

 

 

VEREADOR MOISÉS BARBOZA

Documento assinado eletronicamente por Moisés da Silva Barboza, Vereador, em 04/02/2022, às
11:42, 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 0337178 e o código CRC 385B3961.

Referência: Processo nº 034.00197/2021-96 SEI nº 0337178

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 007/22 - CEFOR con�do no doc 0337178 (SEI nº 034.00197/2021-96 – Proc.
nº 0488/21, PLL nº 185), de autoria do vereador Moisés Barboza foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 11 de fevereiro de 2022,  tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS
01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do Projeto e da Emenda nº 01.

 

  Vereadora Mauro Zacher – Presidente: Não votou

  Vereador Mari Pimentel – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Bruna Rodrigues: FAVORÁVEL

  Vereador Moisés Barboza:  FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Caroline Manica Schapke, Assistente Legisla�vo,
em 13/02/2022, às 21:02, 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 0340900 e o código CRC 8CB5C500.

Referência: Processo nº 034.00197/2021-96 SEI nº 0340900

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

