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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 024.00048/2021-37
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 024.00048/2021-37

  

 

Que sejam incluídos os funcionários da FASC
(Fundação de Assistência Social e Cidadania) aos
grupos prioritários do Programa Municipal de
Imunização contra a covid-19.

  

 

 

INDICAÇÃO 091/21

 
 

RELATÓRIO

 

 

Trata-se de Indicação oriunda do Gabinete do Eminente Vereador Cláudio Janta,
propondo a inclusão dos funcionários da FASC (Fundação de Assistência Social e Cidadania) na lista de
prioridades para receber a vacinação contra o coronavírus no Município de Porto Alegre.

 

O parlamentar jus�fica sua indicação com o apontamento de que o atendimento da
Fundação em momento algum cessou, amparando os cidadãos acome�dos das mazelas da pandemia. 
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Outrossim, considera os funcionários como profissionais de linha de frente no
enfrentamento à pandemia da COVID-19 e desta forma merecem a priorização para con�nuar a atender a
população necessitada.

 

 

EXAME

 

Analisando o pedido de indicação, vemos que há per�nência na solicitação ao poder
execu�vo, isso porque se trata de matéria de competência desta Comissão Permanente, envolvendo a
atuação direta do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme regra do art. 41, I, do Regimento Interno
desta Câmara.

 

Além disso, a preocupação do nobre Vereador se jus�fica, pois os funcionários da citada
Fundação, por estarem em constantemente nas ruas, são mais susce�veis a se contaminarem e
consequentemente a transmi�rem o vírus, jus�ficando sejam priorizadas no Plano Municipal de
Vacinação.

 

Ademais, conforme exposto no Plano Nacional de Vacinação, as variáveis regionais devem
ser levadas em consideração na organização do planejamento de vacinação municipal e/ou estadual,
sendo que exite uma ORIENTAÇÃO a seguir, mas as estratégias cabem aos gestores locais. Vejamos o que
consta na página 43 do PNV, (anexo no documento 0240911):

 

A vacinação contra a covid-19 pode exigir diferentes estratégias, devido à
possibilidade da oferta de diferentes vacinas, para diferentes faixas etárias/grupos
e também da realidade de cada município. Alguns pontos devem ser considerados
pelos municípios para definição de suas estratégias, que envolvem os seguintes
aspectos, conforme orientação a seguir:

Vacinação de trabalhadores da saúde: exige trabalho conjunto entre Atenção
Primária à Saúde e Urgência e Emergência, principalmente para aqueles que
atuam em unidades exclusivas para atendimento da covid-19;

Vacinação de idosos: a vacinação casa a casa pode ser uma estratégia em
resposta àqueles que têm mobilidade limitada ou que estejam acamados;

Vacinação em ins�tuições de saúde de longa permanência: fazer um diagnós�co
prévio do público alvo ins�tucionalizado para organização da logís�ca de
vacinação in loco;

Organização da unidade básica de saúde: avaliar diferentes frentes de vacinação,
para evitar aglomerações. Deve-se pensar na disposição e circulação destas
pessoas nas unidades de saúde e/ou postos externos de vacinação.

 

Portanto, realmente parece importante cercar esse grupo de risco de pessoas
imunizadas, o que reduz consideravelmente a possibilidade de contato e contágio pelo coronavírus.

 

 



14/06/2021 SEI/CMPA - 0240900 - Parecer

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=261916&inf… 3/3

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 Municipal promova a priorização da vacina contra a COVID-19  aos funcionários
da FASC (Fundação de Assistência Social e Cidadania).

 

À consideração superior.

 

Porto Alegre, 07 de junho de 2021.

 

 

JOSÉ FREITAS

VEREADOR RELATOR

 

Documento assinado eletronicamente por José Amaro Azevedo de Freitas, Vereador, em
07/06/2021, às 16:36, 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 0240900 e o código CRC 9294CBB0.

Referência: Processo nº 024.00048/2021-37 SEI nº 0240900

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 035/21 – Cosmam – contido no doc. 0241187 – (SEI nº 024.00048/2021-37
– Proc. nº 0544/21 – IND 091/21), de autoria do vereador José Freitas, foi APROVADO através do Sistema
de Deliberação Remota no dia 09 de junho de 2021, tendo obtido 5 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 – FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
09/06/2021, às 19:20, 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 0242252 e o código CRC 2A8E00FC.

Referência: Processo nº 024.00048/2021-37 SEI nº 0242252

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

