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Fica ins�tuída a Unidade de Tratamento de
Transtorno e Mobilidade Neurológica – UTTMN,
no Município de Porto Alegre.

  

Aos membros da COSMAM, 

O presente Projeto de Lei, de autoria do Vereador Cláudio Janta, ins�tui a Unidade de Tratamento de
Transtorno e Mobilidade Neurológica – UTTMN, des�nada a desenvolver um programa de orientação,
atendimento e apoio aos familiares e às pessoas que cuidam de pacientes com doenças neurológicas.

De início, aponto ser meritória a proposição apresentada pelo nobre vereador. Os pacientes com doenças
neurológicas muitas vezes lutam contra enfermidades incuráveis. Porém, isso não quer dizer que não
possam melhorar sua qualidade de vida, apesar das restrições causadas pela doença. A reabilitação,
nesse sen�do, não corresponde à eliminação completa das sequelas da doença. Em verdade, reabilitar
significa auxiliar na recuperação de alguma função perdida que impacta diretamente na qualidade de
vida do paciente.

Para que tal reabilitação possa ocorrer sa�sfatoriamente são necessários espaços adequados e uma rede
de apoio qualificada e especializada. O ambiente de reabilitação deve mo�var o paciente a seguir com o
tratamento e os profissionais devem estar preparados para lidar tanto com o paciente, quanto com suas
famílias. A família tem um papel fundamental no processo de reabilitação e, portanto, deve ser acolhida
pelo juntamente com o paciente. 

Outrossim, melhorar a qualidade de vida dos pacientes contribui para a prevenção de uma série de
doenças crônicas. Pacientes que se exercitam melhoram a função respiratória, aqueles que se mantêm
lúcidos evitam acidentes e têm menor incidência de fraturas e luxações, e a reeducação da deglu�ção
contribui para a prevenção de pneumonias broncoaspira�vas. Além disso, a independência funcional
pode eliminar a necessidade de cuidadores e aumentar os anos de vida economicamente produ�va.
Desse modo, o inves�mento em reabilitação é benéfico tanto para os pacientes e suas famílias, quanto
para o poder público do ponto de vista financeiro e orçamentário.  

Assim, a ins�tuição de uma Unidade de Tratamento de Transtorno e Mobilidade Neurológica faz-se
necessária para garan�r a reabilitação dos pacientes com doenças neurológicas. Diante disto,  esta



relatora manifesta-se favorável ao projeto, haja vista a inexistência de óbice.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Claudia Araújo, Vereador(a), em 23/06/2022, às 16:12,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0403051 e o código CRC 206684A8.

Referência: Processo nº 024.00059/2020-36 SEI nº 0403051

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 039/22 – Cosmam – contido no doc 0403051 – (SEI nº 024.00059/2020-36 –
Proc. nº 0438/21 – PLL 168/21), de autoria da vereadora Cláudia Araújo, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia trinta de junho de 2022, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 01
voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do projeto. 

• Vereadora Cláudia Araújo (presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereadora Lourdes Sprenger (vice-presidente) – (não votou) 
• Vereador Aldacir Oliboni – FAVORÁVEL 
• Vereador José Freitas – CONTRÁRIO
• Vereadora Mônica Leal – FAVORÁVEL 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – FAVORÁVEL 

#GVCA=A

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
30/06/2022, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0406405 e o código CRC F2D664B5.

Referência: Processo nº 024.00059/2020-36 SEI nº 0406405

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

