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Esta Comissão foi designada para a elaboração de parecer acerca da proposição do Projeto de Lei do
Legisla�vo nº 622/21, conforme registros dos números do SEI e do processo em epígrafes, de autoria do
vereador Mauro Cesar Zacher.

Projeto de Lei propõe a criação de uma polí�ca municipal, de construção e monitoramento par�cipa�vo,
de enfrentamento da doença de Alzheimer e de outras demências, ar�culando áreas como saúde,
assistência social, direitos humanos, educação, inovação e tecnologia.

O PLL em análise foi apregoado em 28.03.2022.

O Parecer Prévio da Procuradoria não vislumbra “óbice de natureza jurídica para tramitação e aprovação
da proposição em exame.”

A proposição esteve em pauta para discussão em 1ª e 2º sessão, em 01 e 08.06.2021, respec�vamente.

A Comissão de Cons�tuição e Jus�ça – CCJ também emi�u parecer pela “inexistência de óbice de
natureza jurídica”, sendo aprovado pela maioria dos votos, com exceção apenas do Vereador Márcio Bins
Ely, que não votou.

A matéria também foi distribuída para a CEFOR, CUTHAB, CECE e COSMAM.

É o relatório.

Passa-se à análise do mérito do Projeto:

O processo de envelhecimento é natural, irreversível e individual, marcado pela heterogeneidade entre
os idosos, em função de suas caracterís�cas sociais, pessoais, econômicas e culturais que foram
estruturando ao longo da vida.

Nessa perspec�va, a OMS considera como determinantes do envelhecimento a�vo a situação econômica
e social, as condições de saúde, o comportamento em saúde, o ambiente �sico e a provisão de serviços
de saúde

Em 2002, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou orientações sobre o envelhecimento a�vo
como diretriz para a polí�ca de saúde baseada em três pilares básicos: saúde, par�cipação e segurança. O
obje�vo do envelhecimento a�vo é aumentar a expecta�va de uma vida saudável e a qualidade de vida
para todas as pessoas que estão envelhecendo, inclusive as que são frágeis, fisicamente incapacitadas e
que requerem cuidados. Assim, a PNSPI estabelece como suas diretrizes:

Promoção do envelhecimento a�vo e saudável; Atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa;
Es�mulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção; Provimento de recursos
capazes de assegurar a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa; Es�mulo à par�cipação e ao
fortalecimento do controle social; Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do
SUS na área de saúde da pessoa idosa; Divulgação e informação sobre a Polí�ca Nacional de Saúde
da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; Promoção de cooperação
nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa; Apoio ao
desenvolvimento de estudos e pesquisas.



O Rio Grande do Sul é a unidade da federação com maior taxa populacional de idosos (16,06%) do país.
Há aqui aproximadamente 2 milhões de pessoas com mais de 60 anos.  Es�ma-se que num curto espaço
de tempo, em 15 anos, tenhamos 25% da população gaúcha nessa faixa etária.

Em 2017 a Organização Mundial da Saúde ins�tuiu o Plano de Ação Global para Demências, este plano
global foi construído com base nos pareceres de ins�tuições e associações de todo o mundo e inclui 7
grandes áreas de atuação:

 1| Demência como uma prioridade de Saúde Pública

2| Consciencialização para a Demência e criação de sociedades amigas das pessoas com demência

3| Redução de Risco de Demência

4| Diagnós�co, Tratamento e Apoio nas Demências

5| Apoio aos cuidadores de Pessoas com Demência

6| Disponibilização de informação sobre Demências

7| Inves�gação e Inovação nas Demências.

 

Com bases em levantamentos nacionais, es�ma-se que as demências tenham prevalência de 6 a 8% da
população acima dos 60 anos, o que, no RS, significa algo entre 100 a 120 mil pessoas acome�das. Em
Porto Alegre, es�ma-se que há entre 15 a 20 mil idosos com demência.

A pessoa idosa sempre estará vinculada à atenção básica, independentemente de ser assis�da em outro
ponto de atenção, sendo a AB responsável pelo acompanhamento do caso, de forma ar�culada e
integrada aos outros pontos de atenção, o PLL em análise visa qualificar a Atenção Básico do Município
de Porto Alegre com uma polí�ca específica de enfrentamento da doença de Alzheimer e de outras
demências que acometem os mais velhos, garan�ndo assim mais qualidade de vida para a população
Idosa.

Por todo o exposto, verifica-se a importância da proposição para um considerável segmento da
população, devendo ser APROVADO o Projeto de Lei.

Documento assinado eletronicamente por Matheus Pereira Gomes, Vereador(a), em 10/08/2022, às
18:02, 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 0425223 e o código CRC 47470F17.

Referência: Processo nº 042.00064/2021-10 SEI nº 0425223

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 137/22 – CEDECONDH con�do no doc 0425223 (SEI nº
042.00064/2021-10 – Proc. nº 1367/21 – PLL nº 622/21), de autoria do vereador Matheus Gomes, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 15 de agosto de 2022, tendo ob�do
04 votos FAVORÁVEIS e 00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila: Não votou

Vereadora Laura Sito: Não votou

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Caroline Manica Schapke, Assistente Legisla�vo,
em 16/08/2022, às 14:08, 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 0427103 e o código CRC C81639F7.

Referência: Processo nº 042.00064/2021-10 SEI nº 0427103

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

