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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

PARECER N' ,#j $ /19 - CEFOR

Estabelece medidas para proteger
Restantes 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 Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Marcelo Sgarbossa.

Para a Procuradoria, conforme manifestado em seu parecer (n'
330/17), a matéria insere-se no âmbito de competência municipal, inexistindo
óbice jurídico à tramitação. Ressaltando, contudo, que o conteúdo normativo do
inciso r do artigo 4', invade competências que são privativas do Chefe do Poder
Executivo.

Encaminhado à CCJ, em 13 de julho de 2017 foi feito Pedido de
Diligências por parte do vereador designado como Relator. Esse foi direcionado ao
Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (CREMERS) para que
pontos atinentes ao projeto fossem esclarecidos.

Ein 28 de março de 201 8, não tendo havido ainda uma resposta para a
Diligência, o vereador autor do Projeto fez requerimento junto à Presidência da
Casa para que fosse dado prosseguimento a sua tramitação.

Uma vez que o Relator originalmente designado na CCJ renunciou ao
cargo de vereador, foi atribuída a função a um novo relator.

No seu parecer (n' 094/19) entendeu o relator da CCJ pela
inexistência de óbice jurídico à tramitação do Projeto. Porém, o mesmo foi
rejeitado, de modo que, houve redistribuição do Projeto para um novo relator.

Em novo parecer (n' 154/19), a CCJ manifestou-se pela existência de
óbice jurídico por entender que o Prometo ''/mz/2õe a//";bz/;çõé?s e /n/e/:Áe/"e na
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organização e ftlncionamento da administração, matéria de iniciativa do Che# do
Poder Executivo''

É esse o relatório, passo a opinar

Primeiramente, no que cabe à CEFOR, existe no prometo previsão de
destinação orçamentária por parte do Executivo, sem que sejam apontadas suas
eventuais fontes de Hlnanciamento, de modo que, sob tal enfoque, já existe motivo
para rejeição da matéria no âmbito dessa comissão.

Por certo que o problema trazido sensibiliza a todos e merece a devida
atenção dentro das Políticas Públicas de Saúde. Porém, boas intenções não são
suficientes para que o processo legislativo gere resultados úteis à sociedade.

Tal iniciativa deveria ser proposta sob a chancela da Secretaria
Municipal da Saúde. Sugiro ao vereador autor que o, agora projeto, seja alterado
para Indicação e sela endereçado ao Executivo, para que este, juntamente do órgão
competente faça a devida discussão quanto à pertinência ou não dessa matéria.

Por tudo isso, entendo pela rejeição do Prometo

Sala de Reuniões, 02 de agosto de 2019. !
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f#.'''"''y
Í.Wzato,
relator.

Aprovado pela Comissão em c6 cp. I'::}

Vereador A i@ llÁ3rronato -- Presidente

Vereador Mauro Pinheiro


