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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E
SEGURANÇAURBANA
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Institui o Programa Censo de Inclusão da
Pessoa com Síndrome de Down.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Clàudio Janta.

Em Parecer prévio, a Procuradoria desta Casa (fls. 05-07) não
vislumbrou, em exame preliminar, manifesta inconstitucionalidade ou ilegalidade
na proposição que impeça, na fase inicial, a sua tramitação ou que atraia a
incidência do art. 19, inc. 1 1 , alínea ''j" do Regimento Interno.

E o relatório

Deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função
psicológica, fisiológica ou anatómica que gere incapacidade para o desempenho de
atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (art. 3', inc. l,
do Decreto n' 3.298, de dezembro de ] 999).

A inclusão de pessoas com necessidades especiais vem progredindo
gradativamente nos últimos tempos, contudo, é necessário avançarmos ainda mais
para promovermos de forma efetiva o convívio, a diversidade, o respeito às
pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade de oportunidades
na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados.

Ao Estado cabe o desenvolvimento de ações conjuntas com a
sociedade civil, de modo a assegurar a plena integração da pessoa portadora de
deficiência no contexto socioeconómico e cultural, bem como o estabelecimento de
mecanismos e instrumentos legais e operacionais que assegurem às pessoas
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos que,
decorrentes da Constituição e das leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e
economico.

Desta forma, após analisar o Prometo, não resta dúvidas de que o
mesmo é meritório, pois o programa proposto tem por objetivo realizar um
mapeamento da população portadora de Síndrome de Down em Porto Alegre,
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possibilitando um melhor direcionamento das políticas públicas que atendam suas
necessidades.

Diante do exposto, somos pela aprovação do prometo.

Sala de Reuniões, 22 de abril de 2019.
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