
1 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Comissão de Constituição e Justiça – CCJ 

 

EXPEDIENTE 5508 

INDICAÇÃO 014/2020 

Exmo. Sr. Presidente desta Comissão 

Vereador Ary Moura 

Este vereador, com assento nesta comissão, indicado regularmente 

relator do presente expediente, vem por meio deste, proferir seu parecer 

conforme segue: 

I - RELATÓRIO: 

O expediente em tela indica ao Poder Executivo que utilize “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”. 

O nobre vereador autor, justifica sob o argumento de que “informatizar 

parte do atendimento no Sistema Único de Saúde não só é fundamental para 

manter os pacientes protegidos em casa, como ajuda a desafogar o sistema 

de saúde. A partir de dados confiáveis e consolidados a disposição em um 

único sistema, os profissionais de saúde conseguirão dar mais eficiência aos 

serviços prestados e ampliar o cuidado com os pacientes em qualquer lugar e 

tempo”. 

O formato de proposição está agasalhado pelo art. 3º, inciso III e art. 89 

do Regimento Interno da Câmara Municipal. 

É o que basta relatar, passo a fundamentação. 
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II -FUNDAMENTAÇÃO 

O instrumento da indicação previsto pelo Regimento Interno é 

importante ferramenta pela qual o Poder Legislativo sugere a outros Poderes a 

adoção de medias de interesse público que sejam de competência exclusiva 

destes. 

Em análise da matéria sugerida pelo nobre autor, não visualizo qualquer 

óbice capaz de macular a proposição. 

III - VOTO 

Face a supra fundamentação, este relator vota pela legalidade e 

constitucionalidade do Expediente nº 5508 nos termos do art. 57, incisos I e IV do 

Regimento Interno desta Casa de Leis. 

É como voto. 

 

NESTOR SCHWERTNER 

Vereador – PT  

 

 

 

 

 

 

São Leopoldo, 21 de maio de 2020. 




