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INSTITUI o Dia Estadual da

Síndrome de Rett.

I - RELATÓNIO

Na data de 17 de Outubro do ano de 2019, foi apresentado pela insigne Deputada

Joana Darc, o Projeto de Lei n" 67012019 em cujo objeto INSTITUI o Dia Estadual da
Síndrome de Rett.

A justificativa do referido projeto encontra-se em anexo.

Nos termos regimentais, o projeto esteve em pauta nos dias correspondentes às

Sessões Ordinárias de 21 e 22 e 29 de Outubro do ano de 2019, não tendo recebido emendas
ou substitutivos.

Inicialmente a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, sob a relatoria do ilustre Deputado Delegado Péricles, para que fossem

analisados os aspectos previstos no artigo 27, inciso I, alínea a, do Regimento Interno, que
diante dos fundamentos expostos, a manifestação em 04 de Novembro de 2019, foi pela
APROVAçÃO ao Projeto de Lei 67012019, tendo em vista sua compatibilidade com o

Sistema Constitucional em vigor.
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Em seguida, dando continuidade ao Processo Legislativo, a proposição foi
encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos - CAE, sob a relatoria do ilustre
Deputado Ricardo Nicolau, para que fossem analisados os aspectos previstos no artigo 27,

inciso II, alínea b, do Regimento Interno, que diante de todo o exposto, apresentou em 10 de

Dezembro de2019 que concluiu pela APROVAçÃO do Projeto de Lei em epígrafe.

A esta Comissão foi encaminhado para exame e pareceÍ, o Projeto de Lei N.
67012019 de Autoria da Deputada Joana Darc, que INSTITUI o Dia Estadual da Síndrome
de Rett.

Nesse sentido, diante da relevância dessa matéria proposta pela insigne Deputada

Joana Darc e uma vez instados a nos manifestar, envidamos esforços no intuito de apreciá-la

com esmero.

É o Relatório

II - FUNDAMENTAçAO

A iniciativa da propositura da Nobre Deputada Joana Darc é pertinente, urrra vez

que as ações e campanhas a serem realizadas, junto a Sociedade, as Entidades Civis
Organizadas, bem como as lnstituições de Ensino, poderão promover campanhas, debates,

seminários, palestras, panfletagens entre outras atividades para estimular ações educativas

de conscientização e informação, visando melhorar o conhecimento da população sobre a

Síndrome de Rett e seus sinais.

Do ponto de vista da Comissão de Saúde, a propositura em questão

atende aos requisitos necessários, tendo em vista que o Projeto de Lei da Nobre

Deputada Joana Darc, é de extrema relevância Social, pois com o acesso à informação

e conhecimento da população, Íicarâ mais fácil combater esta doença.

Não é à toa que os primeiros sinais da síndrome de Rett aparecem ao

redor de um ano de idade, época em que nosso cérebro é obrigado a exibir a mais

importante de suas habilidades: a plasticidade condicionada pela experiência.
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Por entender que a presente proposifura se reveste de eminente interesse Público,
Social e Humanitário, requeiro o apoio dos ilustres Pares para sua aprovação.

III - CONCLUSÃO

Destarte, não vislumbramos outra questão sobre a qual opinar, considerando o

campo temático desta Comissão. Assim, meu parecer é FAVORÁVEL À epROVnçÃO do

Projeto de Lei N.67012019 da nobre Deputada Joana Darc.

Salvo melhor juízo, é o Parecer.

S.R. DA COMISSÃO DE SAÚDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus, L3 de Fevereiro de 2020.

\.
Gomes

tado (PSC/AM)

Relator
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