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Estabelece medidas papá proteger ges-
tantes e parturientes contra a violência
obstétrica no Município de Porto Alegre,
bem. como para informa-las sobre essa
conduta.

' Vem a esta Comissão para Parecer o projetõ em epígrafe, de autoria
do Vereador Marmelo Sgarbossa.

Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça
na pela existência de óbice, com o seguinte teor:

CCJ --, esta opi
.;:l.i :

Diante de todo o exposto, no tocante à constitucionalidade, juridici-
dade e organicidade, vislumbro óbice capaz de macular a. tramitação da matéria,
razão pela qual manifesto parecer pela existência de óbice de natureza jurídica
para a tramitação do Prometo"' .

Encaminhado à Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do
Cefor --, esta op;na pela Rdeição do projeto com o seguinte teor:Mercosul

'Primeiramente, no que cabe à Ce/or, existe no prometo prwisão de
destilação Ol"çamentáY'ià por parte do Exectltivo, sem que sejam apontadas suas
eventuais Jlontes de Financiamento, de modo que, sob, tat enfoque, já existe molho
para rejeição da matét'ia nQ âmbito dessa comissão. Por certo que o problema
trazido semibiliza a;todos e merece a de-vida atenção dentro das Políticas Públi-
cas de Saúde:. Põi'ém, boas intenções não são su/icientes para que o processo le-
gislativo gere resultados Úteis à sociedade. Tal iniciativa deveria ser proposta sob
a chancela da Secretaria Municipal da Saúde. Sugiro üo vereador autor que o,
agora projetg, seja alterado para Indicação e seja endereçado ao Executho, para
que .este, juntamente dp órgão competente faça a devida discussão quanto à perti-
nência ou não dessa matéria. Por tudo isso, entendo; pata rejeição do Prometo" .
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Encaminhado a esta Comissão coube ao Vereador que subscreve ela.
borar o devido Parecer.

Analisando a emenda proposta constatamos que esta não fere o regi
mento inteiro da Câmara Municipal de Porto Alegre e por tanto merece provimen
to para o seu prosseguimento normal.

Coco não compete a esta Comissão o exame de admissibilidade jurí
dica e em decorrência dos exames já expostos nos Pareceres anteriores nos soma.

mos a Procuradoria, CCJ e Cefor, dessa maneira opinahos pela rejeição do Prole
tó .\'

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 2019
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