
13/03/2022 15:58 SEI/CMPA - 0351726 - Parecer COSMAM

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=380865&inf… 1/1

PARECER COSMAM

Vem a esta Comissão Projeto de  Indicação de Lei ao Executivo que determina que sejam fixados cartazes
indicativos nas emergências dos hospitais municipais que atendem SUS, convênios e particular, direcionando
os pacientes conforme o atendimento pretendido.

A esta relatora cabe emitir parecer em relação às matérias que guardam relação com saúde e meio ambiente,
caso da presente Indicação.

Em sua fundamentação, o nobre colega sustenta a tese de dar maior agilidade ao atendimento de pacientes e,
em se tratando de emergência, todo segundo poderá fazer a diferença.

Desta forma, por se tratar de um Projeto de Indicação, onde caberá ao Chefe do Poder Executivo decidir
sobre sua aplicabilidade, mas por achar a matéria meritória, opina esta vereadora pela APROVAÇÃO do
presente projeto.

 

Documento assinado eletronicamente por Tanise Amalia Pazzim, Vereador(a), em 10/03/2022, às
17:34, 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 0351726 e o código CRC A320141E.

Referência: Processo nº 024.00011/2022-90 SEI nº 0351726

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4346 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 011/22 – Cosmam – contido no doc 0351726 – (SEI nº 024.00011/2022-90 –
Proc. nº 0098/22 – IND 015/22), de autoria da vereadora Psic. Tanise Sabino, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 11 de março de 2022, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 00
votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação da Indicação 

• Vereadora Cláudia Araújo (presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereadora Lourdes Sprenger (vice-presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereador Aldacir Oliboni – (não votou) 
• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL 
• Vereadora Mônica Leal – (não votou) 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – FAVORÁVEL 

#GVPTS=A

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
12/03/2022, às 18:18, 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 0352480 e o código CRC 86A2026A.

Referência: Processo nº 024.00011/2022-90 SEI nº 0352480

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

