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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 210.00279/2021-16
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 210.00279/2021-16

 

 

Chega a esta Comissão, para parecer, o  Projeto de Lei do Legislativo, que inclui a efeméride  Dia do Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em 14 de novembro, no Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de
maio de 2010 – Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto Alegre –, e
alterações posteriores, no período compreendido durante o dia 14 de novembro, data de criação do serviço
em Porto Alegre.

Sustenta em sua justificativa que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é de extrema
importância para a sociedade. Indubitavelmente, ganhou mais notoriedade devido aos atendimentos
realizados por decorrência da Covid-19.  O condutor-socorrista, o técnico de enfermagem, o enfermeiro e o
médico, que compõem equipes do SAMU, são essenciais à saúde da população. Ainda, na retaguarda, atua a
equipe da Central de Regulação, composta por médicos reguladores, telefonistas auxiliares de regulação
médica, rádio operadores. No contexto atual de pandemia, as profissões deste serviço ganham ainda mais
destaque. Homenagear esses profissionais torna-se justo, por tantos e relevantes atendimentos prestados à
sociedade porto-alegrense. São profissionais que no cotidiano têm a árdua missão de salvar vidas em
situações adversas, haja visto tanto as condições dos ambientes que frequentam no exercício de suas funções,
quanto em razão dos riscos inerentes ao próprio serviço. O SAMU de Porto Alegre, baseado no modelo
francês de atendimento pré-hospitalar, foi criado no mês de novembro de 1995 e é caracterizado como o
primeiro serviço desta natureza em nosso país. Atualmente, em nosso município, são doze equipes de
Suporte Básico de Vida, compostas por técnico ou auxiliar de enfermagem e condutor, e outras três equipes
de Suporte Avançado que contam com médico, enfermeiro e condutor. O Núcleo de Educação Permanente,
os projetos SAMU na Escola (Samuzinho) e SAMU Cidadão também fazem parte da estrutura municipal. 

 

O Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto Alegre foi instituído
pela Lei 10.904, de 31 de maio de 2010, que em seu art. 5º estabelece:

“Art. 5º. Não serão incluídas no Anexo a esta Lei datas relacionadas a eventos com alcance econômico,
cultural, social ou turístico que se enquadrem no conceito de evento definido na Lei que institui o
Calendário de Eventos de Porto Alegre”.
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Já o art. 2º da Lei nº 10.903, de 31 de maio de 2010 que institui o Calendário de Eventos de Porto Alegre e o
Calendário Mensal de Atividades de Porto Alegre estabelece:

“Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se eventos:

I – comemorações e atividades relacionadas a datas alusivas a fatos e momentos históricos;

II – festas tradicionais, culturais e populares;

III – festivais ou mostras de arte;

IV – atividades que estimulem práticas esportivas, recreativas e de lazer;

V – atividades de cunho educativo que objetivem a transmissão de conhecimentos à comunidade;

VI – movimentos de preservação dos direitos humanos;

VII – atividades religiosas de valor comunitário;

VIII – atividades de grupos étnicos que objetivem a divulgação de suas culturas; e

IX – feiras tradicionais que se destaquem por seu valor turístico.

 

Parágrafo único. Não integrarão o Calendário de Eventos de Porto Alegre:

 

I – datas destinadas a homenagear individualmente categorias profissionais e nacionalidades estrangeiras;

II – eventos sem alcance comunitário, social, cultural ou turístico;

III – eventos relacionados a patologias específicas, exceto quando, por suas características de incidência e
gravidade, justificarem a distinção; e

IV – eventos em sua 1ª (primeira) e 2ª (segunda) edições.”

 

Em parecer prévio a Procuradoria não vislumbra óbice jurídico á tramitação do mesmo.

Ainda a CCJ também manifesta-se pela inexistência de óbice jurídico.

 

Sendo assim, OPINO pela APROVAÇÃO do presente Projeto de Lei, com sua devida tramitação.

 

Vereadora Mônica Leal

Líder da Bancada Progressista

 

Documento assinado eletronicamente por Monica Leal Markusons, Vereadora, em 01/10/2021, às
17:44, 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.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0280808 e o código CRC A3DB45C9.

Referência: Processo nº 210.00279/2021-16 SEI nº 0280808

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 048/21 – CEDECONDH con�do no doc 0280808 (SEI
nº 210.00279/2021-16 – Proc. nº 0606/21 – PLL nº 235/21), de autoria da vereadora Mônica Leal, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 21 de outubro de 2021, tendo ob�do 05
votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Alexandre Bobadra – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila – Vice-Presidente: FAVORÁVEL 

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: Não votou.

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL  

Vereadora Mônica Leal: FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
05/11/2021, às 10:46, 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 0298130 e o código CRC A486F4C0.

Referência: Processo nº 210.00279/2021-16 SEI nº 0298130

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

