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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

PARECER N' 03g /]9 - CEFOR
AO PROJETO E A EMENDA N' O]

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

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Dr. Thíago Duarte.

O presente projeto tem como objetivo facilitar o diagnóstico de
doenças e sua evolução, diminuindo as hipóteses de necessidade de nova consulta
ou de adiamento do reconhecimento de moléstia que acomete os pacientes.

A Procuradoria desta Casa, no parecer n' 801/2017, informou que o
projeto de lei tem conteúdo normativo que consubstancia interferência na liberdade
de imprensa, não se ajustando a estrito exercício do poder de polícia e incidindo
em violação aos preceitos constitucionais que resguardam a livre iniciativa e o
livre exercício da atividade económica, de acordo com o artigo 170, capa// e $
único e artigo 174 da Constituição Federal.

A Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ -- no parecer n' 28/201 8,
fls. lO/13, considerando o mérito da proposta, concluiu pela inexistência de óbice
de natureza jurídica para a tramitação do presente Prometo e da emenda 01 .

A CEFOR, no parecer de fl.
aprovação do Prometo e da emenda n' 0 1 .

15, n' 111/18 manifestou-se pela

Pela aprovação do prometo a Comissão de Urbanização, Transportes e
Habitação -- CUTHAB -- parecer n' 093/18, fls. 23 e 24, considerando que a
matéria apresenta conteúdo relevante e meritório, opinou pela Aprovação do
Prometo e Emenda 0 1 .

Já a Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e
Segurança Urbana, no parecer n' 088/18 de fl. 26 e 27, acompanhando os
posicionamentos favoráveis das demais Comissões, concluíram pela Aprovação do
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AO PROJETO E A EMENDA N' OI

Projeto e da Emenda 0 1 , com voto contrário do Vereador Moises Barbosa, anexado
aos autos.

A COSMAM, através do parecer n' 005/1 9, apresentado nos autos do
processo de fl. 30, considerando a extrema relevância do tema para o melhor
diagnóstico de pacientes, concluiu pela aprovação do Prometo e da emenda n' 0 1 .

E o relatório

Considerando os apontamentos realizados, principalmente pelo fato de
que o Prometo viola as normas constitucionais relativas aos princípios da livre
iniciativa e do livre exercício da atividade económica, consagrados na Constituição
Federal, a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul opina pela
rejeição do Prometo e da Emenda n' 0 1, ora apresentados.

Sala de Reuniões, I' de março de 2019

Relator

Aprovado pela Comissão em ie.oõ.2q
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