
PARECER COSMAM

Vem a esta comissão o presente Projeto de Lei prevê a criação de uma política municipal de construção e
monitoramento participativo e de enfrentamento da doença de Alzheimer e outras demências, articulando
áreas como saúde, assistência social, direitos humanos, educação, inovação e tecnologia.

Conforme o regimento interno deste legislativo, em seu artigo 41, compete a COSMAM:

I - sistema único de saúde e seguridade social; II - vigilância sanitária epidemiológica e nutricional;
III - segurança e saúde do trabalhador; IV - saneamento básico; V - proteção ambiental; VI - controle
da poluição ambiental; VII - proteção da vida humana e preservação dos recursos naturais; VIII -
planejamento e projetos urbanos.

A matéria abordada visa o cuidado integral dos cidadãos idosos de Porto Alegre quanto à saúde mental,
considerando que a doença de Alzheimer e outras demências são mais corriqueiras em pessoas da terceira
idade.

Como já exposto na justificativa do presente Projeto de Lei, uma pessoa pode conviver com essas doenças
que afetam a mente em torno de 3 a 20 anos, logo, o Poder Público precisa ter políticas públicas que
ofereçam uma melhor qualidade de vida a estas pessoas.

Embora não seja competência desta comissão, importante salientar que a proposta não possui óbice jurídico,
conforme apontado pela Procuradoria desta Casa, e quanto a matéria, esta se mostra uma iniciativa meritória,
sendo esta relatora favorável a APROVAÇÃO do presente projeto.

Documento assinado eletronicamente por Tanise Amalia Pazzim, Vereador(a), em 16/08/2022, às
16:31, 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 0427483 e o código CRC 31175D71.

Referência: Processo nº 042.00064/2021-10 SEI nº 0427483

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 052/22 – Cosmam – contido no doc 0427483 – (SEI nº 042.00064/2021-10 –
Proc. nº 01367/21 – PLL 622/21), de autoria da vereadora Psic. Tanise Sabino, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 18 de agosto de 2022, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 00
votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do Projeto. 

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

#GVPTS=A

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
18/08/2022, às 14:21, 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 0428480 e o código CRC AF52A212.

Referência: Processo nº 042.00064/2021-10 SEI nº 0428480

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

