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lnstitui o Dia Estadual da Síndrome de
Rett.

I- RELATóRIO

De autoria da Deputada Joana Darc, o Projeto de Lei Ne 670/2019 institui o dia
Estadual da Síndrome de Rett a ser celebrado, anualmente, no dia 31 de outubro
passando a lntegrar o calendário Oficial do Estado do Amazonas.

O projeto em epígrafe esteve em pauta nas reuniões ordinárias nos dias 2L, 22 e 29 de
outubro do corrente ano. Não foram apresentadas emendas ou substitutivos à demanda.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que se

manifestou favorável à aprovação do PL.

Nesta oportunidade, a propositura vem a Comissão de Assuntos Econômicos, cabendo-
me, na qualidade de Relator, apreciá-la quanto aos aspectos definidos no artigo 27, ll, do
Regimento lnterno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

II - ANÁUSE

A) Formal

No tocante à competência objetiva, é válido pontuar que a propositura abrange tema
relacionando à saúde, visando melhorar o conhecimento da população sobre a Síndrome de Rett e
seus sinais. O tema compete ao Estado de forma concorrente. Dessa forma a Constituição Federal
elucida:

"Art.24 Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

Xll - previdência social, proteção e defesa da

saúde; (g.n)"

Quanto à competência subjetiva da matéria em apreço, verifica-se sua subjunção aos

preceitos constitucionais constantes do artigo 61-, caput, da Constituição Federal, que atribui a

competência concorrente para iniciativa no processo legislativo sobre a matéria em q o,
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competência esta na qual estão incluídos os parlamentares, bem como nos termos do artigo 33,

$1e da Constituição Estadual e artigo 87,1, do Regimento lnterno desta Casa, pontuo não existir

óbices à propositura da demanda.

B) Mérito

Superadas as questões formais, passamos a discorrer acerca do mérito.

A Síndrome de Rett é uma doença neurológica provocada por uma mutação genética que

atinge, na maioria dos casos, crianças do sexo feminino. Caracteriza-se pela perda progressiva de

funções neurológicas e motoras após meses de desenvolvimento aparentemente normal, em
geral, até os 18 meses de vida. Após esse período, as habilidades de fala, capacidade de andar e o

controle do uso das mãos começam a regredir, sendo substituídos por movimentos
estereotipados, involuntários ou repetitivos. Palavras aprendidas também são esquecidas, levando
a uma crescente interrupção do contato social.

Segundo a Associação Brasileira de Síndrome de Rett (Abre-Te), em todo mundo, a cada

cinco horas, uma criança do sexo feminino nasce com a doença, não há tratamento e nem cura.

É notório que por se tratar de rara doença genética, o projeto em comento tem grande

relevância, pois visa conscientizar e informar a população através de campanhas, palestras e

seminários a respeito da Síndrome de Rett.

Por fim, cabe a esta comissão apreciar a proposição quanto ao aspecto financeiro. Ressalta-

se, ainda, que nas iniciativas previstas no projeto os custos são mínimos, pois trata, tão somente,
de instituição de Dia no Calendário Oficial do Estado. Dessa forma, a propositura apresenta
compatibilidade e adequação com a Lei Orçamentária Anual. Esta, consequentemente, está de

acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual, e nos termos do
Regimento lnterno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em seu art. 27, inciso ll,
alínea "b".

ilr- voTo
Ante o exposto, em vista do que compete a Comissão de Assuntos Econômicos analisar,

manifesto-me FAVORÁVE l a aprovação do Projeto de Lei Ne 670 de 2019.

s.R DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS da Assembleia Legislativa do Estado do

Amazonas, em Manaus, L0 de dezembro de 2019.
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A Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legis.Jativa do Estado do Amazonas - ALEAM RESOLVE,

por tX unanimidade [ ] maioria de votos,resolve 24f nnnOVAR [ ] REJEITAR o parecer apresentado

pelo Relator, às fls. retro, culminando no X PROSSEGUIMENTO t I ARQUIVAMENTO da proposição em

epígrafe.

Na hipótese de parecer rejeitado, fica desde já designador como novo relator, nos termos do art. 43, V do
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