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ASSUNTO: “DISPÓE SOBRE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO ÁS PESSOAS COM
MICROCEFALIA NOSESTABELECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICOSE PRIVADOS No ÁMBITO
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PROVIDÉNCIAS" -

A propositura em apreciação, de iniciativa do vereador acima
especificado, merece ser aprovada por esta Egrégia Comissão Permanente de Constituição,
Justiça e Redação, que no âmbito de suas atribuições estabelecidas no art. 72 e seguintes do
Regimento Interno da Câmara Municipal (Resolução nº 174/2015) analisou a redação do
projeto, sua legalidade, bem como sua consonância com O ordenamento constitucional.

Observe-se que o projeto traz uma preocupação em garantir
atendimento preferencial, na cidade de Ribeirão Preto, a mães, pais ou responsáveis que
estejam acompanhando pessoas com microcefalia, assegurando a prioridade no atendimento
em estabelecimentos de saúde públicos e privados no Municipio, conforme especifica (art. 1 º,
parágrafo único).

A iniciativa do projeto é regular, visto que a matéria encontra-se entre
aquelas de competência genérica ou concorrente, ou seja, cabe tanto ao Poder Executivo
quanto a qualquer parlamentar iniciar projetos dessa natureza.

A proposta ainda Obriga os referidos locais a manterem, em local
visível, placa informativa à população sobre esse atendimento prioritário, estabelecendo ainda
muita pelo descumprimento

Com o atendimento prioritário que se pretende instituir, almeja—se uma
melhoria na qualidade da assistência prestada tanto ao paciente com miorocefalia, quanto a
seus familiares, estando a mesma em consonância com o disposto na Lei Federal n.
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10.098/2000, que “estabelece normas gerais e critérios básicas para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e da'
outras providências

Não vislumbramos assim qualquer ilegalidade ou
ínconstitucionalidade que fosse suficiente para obstar a apreciação da propositura.

Dessa fon'na, após análise dos aspectos legais e jurídicos peninerrtes,
opina esta E. Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela sua APROVAQAO,
aguardando posterior análise do mérito pelo Plenário da Casa.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2020.
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