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COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

PARECER N' a4 /20 - COSMAM
AO PROJETO E Â EMENDA N' OI

Cria o Programa de Atenção às Pessoas
com Esquizofrenia no Município de Por-
to Alegre.

Vêm à esta Comissão, para Parecem, o Prometo eh epígrafe e a Emenda
n' 0 1 , ambos de autoria do Vereador Clàudio Janta.

O oUetivo central desta proposta é criar o Programa de Atenção à
Pessoa Portadora de Esquizofrenia, visando atehdê-la nos níveis de atenção à saú-
de abrangidos. pela Rede de Atenção Psicossocial --- RAPS (art. 2' desta PLL
094/19). As diretrizes do Programa estão elencadas ho art. 5' da mesma PLL
094/19 e Visam: fortalecer o cuidado integral ao esquizofrênico na rede de atenção
à saúde, incluindo a participação de familiares; amigos e cuidadores; capacitar e
ampliar a rede dç profissionais da saúde visando ó atendimento específico da es-
quizo&enia; e disseminar informações junto à população sobre esta doença.
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':.::.l A Procuradoria da Câmara Municipal de Porto Alegre concluiu pela
inexistência de manifesta inconstitucionalidade ou ilegalidade e pela competência
legislativa municipal da matéria, ekcetuando o enquadramento de pessoas com
esquizofrenia como portadores de deficiência (art. 4' da PLL 094/19), o que apon-
ta como sendo de competência legislativa da União. Sendo assim, manifestou-se
pela devolução da proposição ao autor para que houvesse a adequação do texto, o
que gerou a Emenda n' l ao PLL 094/19, que suprimiu o art. 4'

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) concluiu pela inexistên-
cia de óbice do natureza jurídica, mas acolheu o Parecer Prévio da Procuradoria,
condicionando o prosseguimento do feito à aprovação da Emenda n' 0 1 .

:/

. i :i ; .l .



PROC. N' 0]85/19
PLL N' 094/19

FI.2
z:

PAKEéKK N' d44 /20 COSMAM
AO PROJETO E Á EMENDA N' OI

'l ': '':

Sendo assim, concluímos pela aprovação dó presente Prometo e da
Emenda n' 0 1 .

Sala de Reuniões, 02 de março de 2020
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