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Estabelece. que os .laboratórios. .e as
clínicas devem fornecer aos seus pacientes
laudo laboratoriãlevolutivo.

Vem a esta Comi.suão, para parecem, o Projeto eh epígrafe, de -autoria
do vereador Dr. ThiagQ. - , , *

À Procuradoria (f1. 05) manifestou qué há previsão legal para a
atuaçã(i do legislador municipal .no âmbito da matéria, ressalvando que o Pior.etõ
de Lei tem conteúdo normativo que consubstancia interferência na liberdade de'
empresa. 'P.arécer contestado pelo Autor (fls. 06-08), demonstrando entendiméntõ

daConstituição Federal, de que a saúde é um direito social, competindo ao EstádQ
cuidar, defender, regular e implementar ações que' garantam a qualidade e a
evolução do serviço prestado. . ~

Em seu Parecer (-ns. 10-T3), a Comissão de Constituição e. Justiça
(CCJ) concluiu pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação dó
Prometo. À. Comissão de Economia, Finanças, Orçamento ê do MÉRCOSUL
(CEFOR) conclui :pela aprovação do Prometo d da Emenda n' 01 , de Relator (fls.

15-16). A Comissão de Constituição e Jtlstiça (CCJ) .manifestou-se Pe.la

inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação da Emenda n' 01 (fls.
1 9-21 ). A Comissão dê Urbanização, Transportes e Habitação (CUTHAB), em seu
Parecer (fls. 23=24), manifestou-se pela aprovação do Prometo e da Emenda.
Mesma opinião exarada pela Comissão -de Defesa do Consumidor, Direitos
Humanos e Segurança Urbana (CEDECONDH) -- fls. 26-27.
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É o relatório, sucinto

A -matéria Dueto da p.roposição é de extrema relevância para: a
qualificação e .humanização dos serviços de saúde, éstabeleceódo, através . do
fomecimento de laudo laboratorial evolutivo, a possibilidade de melhor
diagnóstico médico aos pacientes da rede pública e privada de saúde.
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Considerando que a saúde não é mercadoria, e sim um direito social,:
Guio objetivo é à preservação da vida, tal proposição tr$2 em seu escopo o debate
sobre os limites da livre iniciativa. Eh setores como saúde, educação, ;assistência
social, segurança pública, meio ambiente, proteção social de crianças,
adolescentes, pessoas :com deficiência e idosos, cabe ao Estado regular os
serviços, mesmo que esses sdàm ofertados de-forma privada:

./

Acima :dó Comércio e do lucro, deve estar sempre o respeito, a
proteção e a preservação da vida. Aliás, essas são matérias due encontram respaldo
na Carta Magna e devem ser objeto de proposições que tenham por objetivo ã
melhorar dos serviços públicos e privados prestados ao coqjuáto da população.

Cabe salientar que o Prometo; da forma que, estabelece, não gera â.nus
adicional aos estabelecimentos mencionados, e já sç configura como uma
,realidade etn significativa parcela dos mesmos. Já a Emenda n' 01 estabelece utn
período de transição para qué os lab(oratórios e clínicas que ainda nãd fometlem o
laudo laboratorial evolutivo poisam sé adaptar.

Nesse sentido, é considerando a extrema relevância do tema para o
melhor dí,agnóstico de pacientes, concluímos pela aprovação do Prqeto' e. da
Emendam'01. . ' . :
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Sala de Reuniões, 14 de fevereiro de 2019
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