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PARECER

Projeto de Lei n" 484120L9

AUTORA: Deputada Joana Darc

RELATOR: Deputado Wilker Barreto

Dispõe sobre a afixação da relação dos

direitos da criança e do adolescente

hospitalizados, de seus pais e

acompanhantes, em estabelecimentos

hospitalares no Estado do Amazonas.

I- RELATóRIO

O Projeto de Lei ne 484/2Qt9 que dispõe sobre a afixação da relação dos direitos

da criança e do adolescente hospitalizados, de seus pais e acompanhantes, em

estabelecimentos hospitalares no Estado do Amazonas.

A Eminente Deputada Joana Darc apresentou o referido Projeto de Lei, com

justificativa plausível, tendo em vista que beneficiará de forma significativamente a

todas as crianças hospitalizadas, bem como, aos seus acompanhantes,

Em seguida, a propositura foi encaminhada à douta Comissão Permanente de

Constituição, Justiça e Redação desta Nobilíssima Casa.

A justificativa se encontra anexa. Este é o relatório usual e sucinto. Por

conseguinte, passo a opinar.
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il - FUNDAMENTAçÃO

O presente Projeto de Lei, ns 48412019, dispöe sobre a afixação da

relação dos direitos da criança e do adolescente hospitalizados, de seus pais e

acompanhantes, em estabelecimentos hospitalares no Estado do Amazonas.

Consoante depreende das determinaçöes contidas nos artigos I27, lll e

128, lll, do Regimento lnterno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,

incumbe a esta Comissão, analisara proposta quanto aos aspectos constitucional, legal,

jurídico, regimental e de técnica legislativa, ipsis litteris:

Arl. I27. A proposiçäo recepcionada é submetida à deliberação da Mesa
Diretora, do Presidente, do Plenário ou despachada às comissões.
lll - distribuição de matéria às comissões permanentes, iniciando a análise pela
Comissão de Constituição, Justiça e redação, que efetua o exame de
admissibilidade jurídica e legislativa, salvo exceções contidas neste Regimento.
Art. 128. A tramitação ordinária se submete aos seguintes prazos:
lll - cinco dias para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação efetuar a

análise da compatibilidade jurídica, havendo emendas aprovadas pelas
comissões, após o exame preliminar de constitucionalidade da proposição;

Passo, portanto, à análise de admissibilidade deste projeto, de iniciativa

da Eminente Deputada Joana Darc, o qual é de verossímil relevância a todas as crianças

hospitalizadas e seus acompanhantes, tendo em vista que os informa acerca dos seus

direitos que, muitas vezes, são violados nos hospitais sem que eles saibam, inexistindo

impedimentos Constitucionais, merecendo aprovação por esta Casa Legislativa.

Ressalta-se que a obrigação da prestação destas informações se encontra

fundada no princípio da informação ao consumidor e no dever de publicação da

Administração Pública.

Destarte, inexistem óbices constitucionais e legais para a aprovação do

Projeto de Lei em análise, tratando-se, na verdade, de verdadeira medida de ajuda para
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que as crianças e jovens do Estado do Amazonas se tornem emocionalmente preparados

para enfrentar os desafios diários.

lmperiosa a aprovação do projeto de Lei em análise, tendo em vista que

não há óbices legais que impeçam a aprovação do Projeto de Lei em comento,

Por fim, tendo em vista toda a fundamentação supramencionada, não

havendo óbice de ordem constitucional e legal, MANIFESTO VOTO FAVORÁVEL à

admissibilidade do Projeto de Lei ne 48412019.

ilt - voTo

Nesse sentido, tendo em vista toda a fundamentação supramencionada,

não havendo impedimento de ordem constitucional e legal, MAN¡FESTO VOTO

FAVORÁVEL à admissibilidade do Projeto de Lei ne 484/2}tg.

s.R. DA COMTSSÃO DE COMTSSÃO DE CONST|TU|çÃO, JUSTTçA E

REDAçÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 19

de novembro de 2019.
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