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                             Vem a esta Comissão, para Parecer o Projeto de LeiComplementar, em epígrafe, de autoria
da Vereadora Comandante Nádia Gerhard.

 

                            O presente projeto, em resumo, tem por finalidade instituir a política de atenção à
Oncologia Pediátrica na Capital, tendo como objetivo buscar um aumento dos índices de sobrevida, redução
da mortalidade, bem como a diminuição daqueles pacientes que abandonam o tratamento e a melhoria da
qualidade de vida das crianças e adolescentes com câncer, por meio de ações de prevenção, detecção
precoce, tratamento, assistência social e cuidados paliativos.

 

                            O projeto recebeu Parecer Prévio da Procuradoriadesta C.M.P.A, que concluiu, “não
vislumbro, nesse exame preliminar, inconstitucionalidade ou ilegalidade na proposição que impeça, nesta
fase inicial, a sua tramitação ou que atraia a incidência do art. 19, inc.II, alínea “j”do Regimento Interno”.



 

                            Em síntese, é o relatório.

 

                            No tocante à competência desta Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação, já
superada a análise própria dos aspectos jurídicos, o exame do Projeto deverá ocorrer com base no que está
previsto no art. 38 do Regimento Interno desta CMPA. 

 

                            Em relação ao Mérito, a proposta busca contemplarcrianças e adolescentes com suspeita
e/ou diagnóstico de câncer, na faixa etária de 0 a 19 anos e tem como diretrizes o respeito à dignidade
humana, a igualdade e a não discriminação, o tratamento universal e integral, priorizando o diagnóstico
precoce e seguimento clínico adequado, entre outras diretrizes.

 

                             Ainda, um dos objetivos principais da proposta é unifcar os centros especializados na
atenção oncológica pediátrica através de um modelo de plena assistência em rede, implementando protocolos
que auxiliem os profissionais na condução dos casos, dentro de uma linha de cuidado padronizado que possa
estabelecer fluxos e ações desde a atenção básica até a alta complexidade.

 

                              Ante ao exposto, restando evidente a importância da proposta encaminhada, considerando
meritória a Proposição, manifesto Parecer pela aprovação do projeto.

 

 

 

                                                         Porto Alegre, 09 de agosto de 2021.

 

 

                              Vereador Cassiá  Carpes
                                 Relator
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