
PARECER CUTHAB

Veda a vacinação compulsória contra a Covid-19 e quaisquer sanções administrativas ou práticas
discriminatórias dirigidas a servidores efetivos, comissionados e temporários, de atividades essenciais e
não essenciais, lotados em órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, empresas
públicas e mistas, agências reguladoras, representações, entidades e instituições públicas, motivadas
pela recusa em se vacinar contra a Covid-19, bem como veda a exigência de comprovação de vacinação
contra a Covid-19 dos servidores da Administração Pública Municipal e a proibição da livre
circulação de pessoas que se recusarem a se vacinar contra a Covid-19. 

 

 I – RELATÓRIO

Vem a este relator, para parecer, projeto de resolução que trata de proibir o passaporte vacinal. O projeto
seguiu tramitação regimental, recebendo parecer da Procuradoria desta Casa.

 

II – FUNDAMENTAÇÃO

Na ótica deste relator, o Decreto Estadual n. 55.882/21 trata da possibilidade de se exigir comprovação de
vacinação ou de testagem contra a COVID-19 para o ingresso e permanência no interior de estabelecimentos,
eventos e/ou locais de uso coletivo. Dessa formal, a proposição em tela contraria norma estadual sobre o
tema.

A proposição legislativa compete a qualquer vereador, nos termos do caput do art. 61 da Constituição
Federal, art. 59 da Constituição Estadual e art. 75, II, da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre. Assim,
não estando prevista no rol dos assuntos de competência privativa do Executivo, não há vícios de iniciativa
na presente proposição. Embora a matéria tenha controvérsias, não há, a princípio, ilegalidade que impeça a
tramitação da mesma.

 

III – CONCLUSÃO

Dessa forma, diante do exposto, com ressalvas, mas observando a sua legalidade, este relator manifesta-se
pela aprovação do Projeto e a Emenda nº 01.

 

Vereador CEZAR SCHIRMER – MDB

Sala das sessões, 25 de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Cezar Augusto Schirmer, Vereador(a), em 25/10/2022, às
14:39, 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 0455984 e o código CRC C367993F.

Referência: Processo nº 212.00060/2021-15 SEI nº 0455984

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 184/22 – CUTHAB con�do no doc 0455984 (SEI nº 212.00060/2021-15 –
Proc. nº 0819/21 – PLL nº 342/21), de autoria do vereador Cezar Augusto Schirmer, foi APROVADO
através do Sistema de Deliberação Remota, com votação encerrada no dia 1º de novembro de 2022,
tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 01.

 

Vereador Jessé Sangalli – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Cezar Augusto Schirmer: FAVORÁVEL

Vereadora Fernanda Barth: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
01/11/2022, às 13:51, 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 0458899 e o código CRC 2818F370.

Referência: Processo nº 212.00060/2021-15 SEI nº 0458899

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

