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INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 024.00059/2020-36

 Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e do Mercosul

 

Parecer, o Projeto de Lei, de autoria do Claudio
Janta que fica ins�tuído no Município a Unidade
de Tratamento de Transtorno e Mobilidade
Neurológica – UTTMN, apoio e atendimento aos
familiares dos portadores de Doença
Neurológica, des�nado a desenvolver um
programa de orientação, atendimento e apoio
em prol dos familiares e das pessoas que cuidam
dos portadores de doenças neurológicas.

  

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei, de autoria do Clàudio Janta que fica instituído no
Município a Unidade de Tratamento de Transtorno e Mobilidade Neurológica – UTTMN, apoio e
atendimento aos familiares dos portadores de Doença Neurológica, destinado a desenvolver um programa de
orientação, atendimento e apoio em prol dos familiares e das pessoas que cuidam dos portadores de doenças
neurológicas.

Como decorrência inevitável desse interesse, todos os elementos necessários à sua consecução sofreram
considerável impulso. Criou-se praticamente nova especialidade médica, a medicina física e reabilitadora
(fisiatria), bastante diferente na sua extensão, maneira de agir e profundidade, da antiga e conhecida
fisioterapia.

Coincidentemente, o número de especialistas em profissões paramédicas - fisioterapeutas ou técnicos em
fisioterapia e terapeutas ocupacionais - cresceu extraordinariamente, assim como se desenvolveram com
mais objetividade as profissões correlatas de assistente social e de conselheiro vocacional no âmbito da
reabilitação.

 

Importante destacar medidas e promover política de auxílio às famílias e cuidadores dos portadores da
doença, para identificar as necessidades individuais de cada portador e propor um processo assistencial na
realização de exames médicos periódicos e específicos e tratamento fisioterápico, de terapia ocupacional, de



fonoaudiologia, de terapia ocupacional, psicológico, de estimulação física e comportamental, nutricional,
dietético e outros que venham beneficiar o paciente e principalmente aqueles que cuidam dos mesmos, para
atenuar as dificuldades de ambos.

É o relatório.

 Conforme disposto na Lei Orgânica do Município, em seu artigo 55:

Art. 55 - Cabe à Câmara Municipal legislar sobre assuntos de interesse local, observadas as determinações
e a hierarquia constitucional, suplementarmente à legislação federal e estadual, e fiscalizar, mediante
controle externo, a administração direta e indireta.

                                                                   
Parágrafo Único - em defesa do bem comum, a Câmara Municipal se pronunciará sobre qualquer assunto
de interesse público.

 E o Regimento Interno deste Legislativo, em seu artigo 96:

Art. 96 - Indicação é a proposição que tem por finalidade sugerir à União, ao Estado ou ao Município a
realização, no âmbito do Município de Porto Alegre, de atos de gestão, de políticas públicas e projetos que
lhes sejam próprios.

 

Logo, tendo em vista a competência dessa Comissão para examinar a matéria e emitir parecer, considerando
a relevância do tema e o caráter meritório da proposição, manifestamo-nos favoráveis à APROVAÇÃO do
projeto de lei em apreço.

 

                                                                Sala de sessões  05 de julho de 2022.

 

                                                                           Vereador Airto Ferronato

Documento assinado eletronicamente por Airto João Ferronato, Vereador, em 09/09/2022, às 08:46,
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 0407984 e o código CRC 4110E946.

Referência: Processo nº 024.00059/2020-36 SEI nº 0407984

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 127/22 - CEFOR con�do no doc 0407984 (SEI nº 024.00059/2020-36 Proc. nº
0438/2021 - PLL nº 168), de autoria do vereador Airto Ferronato foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota, com votação encerrada em 04 de outubro de 2022, tendo ob�do 02 votos
FAVORÁVEIS 01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do Projeto.

 

  Vereador João Bosco Vaz – Presidente: Não Votou

  Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Bruna Rodrigues: Não Votou

  Vereador Moisés Barboza:  FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Caroline Manica Schapke, Assistente Legisla�vo,
em 04/10/2022, 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 0446266 e o código CRC DCCED69D.

Referência: Processo nº 024.00059/2020-36 SEI nº 0446266

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

