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Determina que, para fins do usufruto das
regi'as preferenciáis, as pessoas com fi-
bromialgia sejam consideradas como
pessoas com deficiência no Município de
Porto Alegre. -

Vém a esta Comissão, para parecer, Prometo e Emenda n' 0 1 ; ambos de
autoria de autoria do Vereador Engenheiro Comassetto .

Prptocolado ó liresehté Prometo que visa detemlinar para Hino do usu-
fruto das regras pteferenciaís, as pessoas com fibromialgia sejam consideradas
como pessoas com deficiência qo Município de Porto Alegre, o referido Projeto
obedeceu seu trâmite, ;ou sda, foi encaminhado para análise da douta Procuradoria
da C:amara Muni(iípal de Porto Alegre, esta, éinitiu o Parecer Prévio opinando que
A matéria oUeto da proposição se insere no âmbito de competência municipal,
inexistiüdo ób:icejurídico à tramitação, sob tal enfoque:

Í i l ê l i :

'De tal Sorte, o .mais indicado é a alteração do texto para evitar/atu-
ra dedal"ação de íhconstitucionalidade, sob pena çie arquivamento na forma do
Pt'ecedente LeÉi$1atiVo citado.

.Ainda, relativamente .ao art. 4', entende-se imprópria a $xação de
prazo para que o ;Poder Exçcütivo regulamente a Lei após a sua publicação, Con-
siderando qüe o P:odor Rggutaméntar decorre da própria Constituição e, por si-
Mett'ia, da Lei QTÉâniea' (art. 94,: ll 1) e, assim, ausente inovação jurídica a justi-
Jicar a precisão.

.Ante k) exposto, em ekamç preliminar, o prol-eto não parece conter
manifesta indónstitücionàlidade ou ilegalidade a obstar a Éua l"egutar tramitação,
conquanto obserüctda a necessidade de adequação do; texto, devendo a proposição
ser devolvida ão atltor para Pns de,ajustes é correções, sob pét'm de arqui'pamen-
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to, na .forma dos jteps IVe V, do Precedente i.egislativo n' 3 da CAPA, de 10 de
agosto de 2017" .li : ?:

Em razão do Parecer acima o Prometo retoma ao autor para que este
tome ciência do seu teor; o autor em cumprimento ao disposto no parecer protoco-
la aseguinte einçnda:

Art. I' - Da nova redução a emenda, confomle segue: "de/e/"mina re-
gras preferenciais para pessoas com $bY'omialgia no Município dé Pôrto.Alegre e
dá outras providências"

:ji

Art 2' : Da nova rédação ao Art. I': conforme segue

Art. 1: - Ficam &s eúprésas públicas, empresas concessionárias de
serviços públicos, obrigadas a dispeBsal", durante todo horário de ocpediente,
atendimento preferencial aos portadores de Fibromiatgia"

Exclusão do art. 4"' .
i..-';l r.

Constatamos que ç) autor cumpriu os mandamentos do Parecer dã Pro-
curadoria, sacando os impedimentos para a sua tramitação .

Encahjnhado à Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ --, o Prometo

e Emenda n' 01 , esta emite parecer pela inexistência dé óbice de natureza jurídica
para a tramitação da Emenda n' 01 , acompanhando a Procuradoria qo seu funda-
mento, com o seguinte teor:

7.

:.:.s:

!

"Àdemais, o Projetó em tela, t'espertou os ditames do art., 2' da Lei n'
L0.903 de2010.

Assim. acolhemos o teor do Parecer Prévio da Procuradoria desta
Câmara, cph a t'ecomendaçãó de prosiêguimento do Prometo de Lei. em comento.

.:l l;

Isso posto, coüctuímos pela inexistência de óbice de naturezajul'ídica
para a h"imitação do Projêto e da Emenda n' OI':
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Encaminhado o presente Prometo a esta Comissão de Saúde e Meio
Ambiente, para Parecer, após exame e análise constata-se que o referido Prometo se
insere nas exigências legais para prosseguimento- e apto a obedecer séu trâmite
legal, conforme art. 41 do Regimento Intimo dã Câmara Municipal de Porto Ale-

P

gre

Na distribuição foi designado como relator o Vereador que subscreve

É o relatório, sucinto.

Desta forma, a Cosmam, depois das análises criteriosas da Procurado
ria e CCJ que antecederam não resta argumentos para não aprovar a presente pro-
posição, em razão do texto publicado por Theanna de Aleócar Borges em novem-
bro de 2014 e: elaborado.emjulho de 201 3, com g seguinte teor::

li .:l .;:. : .;.'. ':l-.':.: .-.:.::.I' l:i;:: ':i.-.: ;

'Da necessidade de enquadramento dos pacientes de $bromiatgia
como pessóag com de$ciência e da concessão de horário especial de trabalho:

Conforme já detalhadamente ucposto, a $bromialgia é uma doença
que impor"ta a;o paciente impedimentos de longo prazo de natureza fsica, mental,
intelectual e sensorial, que, em interação com as diversas barreiras impostas pelo
trabalho deles, notadamente no que tange à jornada de oito horcls de tl"abalho,
eletivamehte obstruem sua pal"ticipação plena e efetNa na sociedade, especial:
Mente em seu tt'abatho, em igualdade de condições com os demais semidores, que
não. estão acometidos por qualquer patologia como a $bl"omialgia.

Nestes ternos, impõe-se o reconhecimento da inconstituciohalidade
do artigo 4' do Deck'êto n' 3.298/1999, que l"egulamentou a Lei n' 7.853/1989,
bem como do art. 5', do Decreto n' 5.296/2004, que regulamentou as Leis n'
l0.048/2000 e l0.098/2000, criando um rot ta)cativo de de/iciências, valendo-se
da técnica da interpretação con/orbe à Constituição(balizada no novo bloco de
constitucionalidade armado a partir da Convenção Internacional sobre os Direi-
tos das Pessoas com D($ciência), para considerar o referido dispositivo como
indicativo de exemplos, não se excluindo outras /Ol"mas de de$ciência, dentre as
quais se inclui a$bromialgia, concluindo-se que as pessoas com $bromiatgia se
enquadram plenamente no no-vo conceito jurídico de pessoa com de#ciência"

,' .
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Isto; Posto, se trata de uM Prometo relevante e embaçado em estudos
técnicos e científicos, como o acima citado, a Cosmam pela relevância do propos-
to, acompanha os Pareceres da Procuradoria e CCJ, portanto, esta Comissão opina
orla aDrovação do prometo e dà Emenda no 0 1

:lÜ.

Sala de Reuniões, 21 de agosto de 2019
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