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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER N''i-xÍ" /]9 CCJ

Inclui as efemérides Dia e Semana da
Conscientização sobre as Doenças
Crónicas no Anexo da Lei n' ]0.904, de 3]
de maio de 2010 -- Clalendário de Datas
Comemorativas e de Conscientização do
Município de Porto Alegre --, e alterações
posteriores, no dia ]0 de dezembro e na
semana que inc[uir o dia ]0 de dezembro,
respectivamente.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Márcio Bifes Ely.

A Procuradoria desta Casa (fls. 06-07) em parecer prévio, ressalta que
já existem duas efemérides registradas no calendário, abrangendo o dia e a semana
que inclua o dia 10 de dezembro, a Semana Municipal do Programa Saúde da
Família e a Semana Municipal da Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão.

E o relatório

O Autor, ao justificar a proposta, salienta que as doenças crónicas,
segundo a OMS -- Organização Mundial da Saúde, são responsáveis por 59% de
mortes no mundo. Que a existência dessas doenças está associada a favores de risco
como tabagismo, consumo abusivo de álcool, excesso de peso, níveis elevados de
colesterol, baixo consumo de frutas e verduras e sedentarismo.

De acordo com o Autor, o escopo do Prometo é criar a conscientização
das pessoas para reverem seu estilo de vida e promoverem iniciativas que
representem a prevenção, o tratamento e a cura dessas doenças que assolam,
significativamente, a população como um todo.

A proposta está em conformidade com a Lei n' l0.904/2010, que
institui o calendário de datas comemorativas em Porto Alegre, razão pela qual não
vislumbro óbice capaz de macular a tramitação da matéria.
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Sendo assim, manifesto parecer pela inexistência de óbice de
natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Sala de Reuniões, 23 de setembro de 20 1 9
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e Relator.
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