
 

São Leopoldo, 05  de maio de 2020. 

 

 

 

Expediente nº 5508/2020 

INDICAÇÃO nº 014/2020 

 

 

 

Aportou no sistema processual legislativo proposição na 

modalidade de Indicação, protocolada pelo Vereador David, 

integrante da Bancada do PP.  A  Indicação vem assim ementada:  

 Indico a utilização de parte dos recursos destinados pelo 

governo federal a este município, sobretudo para 

combate e contenção da pandemia provocado pelo 

COVID-19, para que seja investido parte deste recurso 

destinado a Cidade na informatização do Sistema Único 

de Saúde, especialmente para proteção daqueles que 

se encontram no grupo de risco do novo Coronavírus e 

para aligeirar o procedimento daqueles que precisam 

unicamente renovar as suas receitas médicas. 

 

Quanto a iniciativa: 

 

A “Indicação é a proposição que sugere manifestação 

da Casa junto a autoridades estaduais ou federais, propondo, sugerindo 

ou solicitando a adoção de medidas de interesse público”,conforme 

disposto no artigo 89 do Regimento Interno. 

Os vereadores possuem legitimidade para a propositura 

de indicações, conforme previsto no artigo 78, inciso II, do Regimento 

Interno. 

Portanto, a proposição do Vereador David é 

formalmente constitucional. 



 

 

Quanto ao mérito: 

 

A  sugestão é de utilização  de parte dos R$3.351.535,85 

dos valores destinados à saúde,  PAB (atenção básica),  conforme 

especificado no expediente,  para a informatização da saúde,  visando 

maior celeridade no atendimento ao usuário do SUS. 

O   PAB  comporta investimento em equipamentos de 

informática,  conforma manuais disponíveis no site do Ministério da 

Saúde. 

Portanto o expediente é legal e constitucional. 

 

Quanto ao processo legislativo: 

Cumpre aduzir que os requerimentos de Indicações serão 

recebidos pela Mesa, que realiza sua leitura no Expediente e os 

encaminhará à Comissão Competente, assegurando o prazo de dez 

dias para discussão e votação nos termos do Art. 55 c/c Art. 93, ambos 

do Regimento Interno. 

Assim,  sendo a matéria comum a duas comissões,  opino 

pelo trânsito na CCJ para exame de constitucionalidade e na Comissão 

de Saúde para análise técnica. 

É o que digo sub censura. 

Jefferson Oliveira Soares .’. 

Consultor Jurídico 

 

 


