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Determina que todos os locais que possuírem
vacina contra a Covid-19 para o público infan�l
deverão informar, por meio de cartaz exposto de
forma visível e legível, que a referida vacina não
é obrigatória.

  

Senhor Presidente,

 

I. RELATÓRIO

1. Vem a este vereador, para parecer, Projeto de Lei de autoria da nobre vereadora
Comandante Nádia, que busca determinar que em locais de vacinação para o público infan�l deverão
informar que a vacina não é obrigatória. O projeto seguiu tramitação regimental, recebendo parecer da
Procuradoria desta Casa. Foi encaminhado à CCJ, com parecer nega�vo, o qual foi derrubado por
maioria. Fui nomeado relator após redistribuição. Eis o breve relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

2. A Cons�tuição Federal estabelece a competência legisla�va municipal no seu art. 30, o
qual estabelece a capacidade deste ente legislar sobre assuntos de interesse local, além de suplementar a
legislação federal e a estadual no que couber.  A proposição trata de afixação de cartazes em locais de



vacinação do município de Porto Alegre, de modo que a matéria proposta é de competência municipal
pelo interesse local.

3. A proposição legisla�va, a princípio, compete a qualquer vereador, nos termos do caput do
art. 61 da Cons�tuição Federal, art. 59 da Cons�tuição Estadual e art. 75, II, da Lei Orgânica do Município
de Porto Alegre, que confere “a inicia�va das leis ordinárias e das leis complementares [...] aos
Vereadores”.

4. As exceções quanto a essas inicia�vas estão estabelecidas no art. 94 da Lei Orgânica do
Município, que fixa competência priva�va do Execu�vo para proposições que visem “a) criação e
aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica;
b) regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores públicos; c) criação
e estruturação de secretarias e órgãos da administração pública”. Não estando prevista no rol dos
assuntos de competência priva�va do Execu�vo, não há vícios de inicia�va na presente proposição.

5. Quanto ao mérito do projeto, ele apenas obriga os órgãos municipais de saúde a afixarem
cartazes informa�vos sobre a não obrigatoriedade da vacinação. Entedemos que a vacinação deva ser
livre para todos, que devem tomar essa decisão com base na sua consciência, conforme garante a
Cons�tuição (art. 5º, VI): "é inviolável a liberdade de consciência e de crença [...]". Além disso, não há, na
legislação brasileira, a obrigatoriedade da vacinação, de modo que, de acordo com o princípio da
legalidade (art. 5º, II, da CF), "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei". Os cartazes são apenas informa�vos e refletem a garan�a de amplo acesso à informação
descrito no art. 5º, XIV, da CF, que assim preceitua: "é assegurado a todos o acesso à informação
[...]." Portanto, não há flagrante ilegalidade que possa impedir o projeto de seguir sua tramitação
regimental. 

III. CONCLUSÃO

6. Diante o exposto, somos pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação
do projeto, e no mérito, pela sua aprovação.

Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 30/11/2022,
às 11:17, 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 0472861 e o código CRC A0E3BD0E.

Referência: Processo nº 025.00002/2022-06 SEI nº 0472861

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 Conjunto nº 116/22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB/COSMAM con�do no doc 0472861
(SEI nº 025.00002/2022-06 – Proc. nº 0039/2022 - PLL 018), de autoria do vereador Ramiro Rosário,
foi APROVADO em votação nominal durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de
Cons�tuição e Jus�ça, Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, Comissão de
Urbanização, Transportes e Habitação  e Comissão de Saúde e Meio Ambiente, realizada pelo Sistema de
Deliberação Remota com votação encerrada em 30 de novembro de 2022.

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Vereador Claudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

Vereador João Bosco Vaz - Presidente: CONTRÁRIO

Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Airto Ferronato: CONTRÁRIO

Vereadora Bruna Rodrigues: CONTRÁRIO

Vereador Moisés Barboza: NÃO VOTOU



 

COMISSÃO DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Vereador Jessé Sangalli – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Cezar Augusto Schirmer: NÃO VOTOU

Vereadora Fernanda Barth: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: CONTRÁRIO

 

COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Vereadora Cláudia Araújo – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Lourdes Sprenger – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Aldacir Oliboni: CONTRÁRIO

Vereador José Freitas FAVORÁVEL

Vereadora Mônica Leal: FAVORÁVEL

Vereadora Psicóloga Tanise Sabino: FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla�vo IV, em
01/12/2022, às 16:23, 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 0474128 e o código CRC 837A75D0.

Referência: Processo nº 025.00002/2022-06 SEI nº 0474128

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

