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Cria o Programa Municipal de Atenção à
Prematu ridade.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Mendes Ribeiro, e a Emenda n' 01 , de autoria do vereador Reginaldo
PuiolJ

O Prometo visa dar a atenção e os cuidados minimamente necessários
aos recém-nascidos prematuros e seus familiares, além de fornecer maiores
informações e esclarecimentos à população sobre a causa.

A Procuradoria da Casa, em seu Parecer às fls. 08 concluiu que a
]natéria se insere no âmbito de competência municipal, e não há óbice de natureza
jurídica para a tramitação do Projeto. Destaca, entretanto, que a proposição que
cr\a despesa. " só poderá set proposta pelo Che.k do Podem" Executivo"

Esta ressalva foi adequada pela Emenda de Relator apresentada pela
CCJ, às fls. 12, que, com este ajuste, concluiu pela inexistência de óbice de
natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

É o relatório, sucinto

A infortnação, destacada na exposição de motivos desta proposta, de
que o Brasíl está entre os países do mundo com maior número absoluto de
nascimentos pré-tenho, e de que há tendência de crescimento de sua incidência,
justiHjca, por si só, a criação do programa proposto. Ao associarmos esta
informação ao reconhecimento de que ações e políticas como esta ajudam não
apenas a reduzir a incidência de partos prematuros, mas também a enfrentar e
diminuir os riscos a ela associados, colmo o tabagismo, por exemplo, estaremos, a
médio e longo prazo reduzindo os custos para levar mais saúde à população.
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Desta forma, considerando o mérito da presente proposta e a
adequação realizada com a apresentação de Emenda pela Relatoria da CCJ, somos
de parecer pela aprovação do Prometo e da Emenda 0 1 .

Sala de Reuniões, 28 dejunho de 201 9
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