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no Município de Porto Alegre e garante
acesso aos assentos.prioritários

no trans-

porte coletivo às pessoasqüe realizam
tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiáliseou que utilizam bolsa de
colostomia.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometode Lei de autoria do Vereador José Frestasque trata do tema em epígrafe.

Objetiva o presenteprometo,a prioridade de atendimentopara ag,pes:
smasque estalam realizando tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou que utilizem bolsa de colonoscopia, no atendimento eM instituições bancárias, caias lotéricas, supermercados e congêneres, órgãos públicos municipais,
bem como nos veículos de transporte público de passageiros.Tal iniciativa busca
em sua essênciagarantir um melhor atendimento e qualidade de vida a este públicojátão soõ'ido.

Em análise da Procuradoria da Casa foi apontada inexistência de óbi
ce jurídico à tramitação do Prometode Lei.
A Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ -- quando de sua análise
atravésdo parecern' 230/19, tendo sido relator o Vereador Adeli Sell, entendeu,
da mesma forma, acompanhando o voto da Procuradoria, entendeu pela inexistência de óbice de naturezajurídica para tramitação do prometo.

É o relatório.
No que toca a esta Comissão em específico é de se considerar meritória a presente proposição haja vista que á mesma busca garantir medidas que facilitam o atendimento da população de pessoas em tratamento de saúde específicos e

graves, bem como sua locomoção por meio do transporte público, tendo reflexo
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direto sobre o bem'estar dos mesmos. Ademais, havendo recoiüecimento da Pro-

curadoria da Casa, bem como da Comissão de Constituição e Justiça, de que há
viabilidade jurídica de tramitação frente ao arcabouço legal vigente, somos pela

aprovaçãodo Prometo.

:

Sala deReuniões, 22

&'l-8''.züts

'residente

/OCFB

