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Determina que, para fins do usufruto das
regras preferenciais, as pessoas com
Hibromialgia sejam consideradas como
pessoas com deficiência no TWunicípio de
Porto Alegre.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe e a Emenda
n' 0] , ambos de autoria do vereador Eng' Comassetto.

O parecer prévio da Procuradoriaconcluiu que não há óbice de
natureza jurídica à tramitação da proposição, sendo indicadas, contudo: ajustes no
texto relativos ao enquadramento da doença e ao prazo para regulamentação da lei
pelo Poder Executivo.

Regularmente encaminhado ao vereador Eng' Comassetto, sobreveio a
Emenda n' 01 , por meio da qual os textos da ementa e do art. l ' do Prometo de Lei
restaram ajustados, assim como se suprimiu o art. 4', o qual versava sobre o prazo
para a regulamentação da matéria pelo Poder Executivo.

O Parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi no sentido
da inexistência existência de óbice de natureza jurídica para o curso do Prometo,
contudo, há anotação de empate na votação da Comissão.

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente, nos termos do parecer do seu
relator, opinou pela aprovação do Prometo e da Emenda n'0 1 .

A Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e
Segurança Urbana emitiu parecer pela aprovação do Projeto e da Emenda n' 0 1 .

Por fim, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes também se
posicionou, pela relatoría, no sentido da aprovação do Prometo e da Emenda n' 0 1 .

O processo foi encaminhado à Comissão de Urbanização, Transportes
e Habitação, tendo sido designada como relatora a vereadoraKaren Santos
(PSOL).
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E o relatório

O Projeto proposto pelo vereador Eng' Comassetto trata, de fundo, de
estender o atendimento preferencial às pessoas portadoras de Hlbromialgia.

Nos termos da justificativa do Projeto, e por conhecimento comum, a
fibromialgia, dentre outros malefícios, tem por uma de suas características
principais causar Intensas dores àquelas pessoas que são acometidas pela
enfermidade.

Também nos ternos da justiHlcativa bem elaborada do Prometo de Lei,
a Hlbromialgia acomete em sua maioria mulheres, sendo uma condição clínica
aindaincurável.

Estender a preferência de atendimento às pessoas acometidas pela
fibromialgia é extremamente meritória, assim como também o intento de fomento
de palestras, debates e discussão que caminhem no sentido da conscientização e
divulgação de informações acerca da enfermidade.

Em síntese, e observando os ditames do art. 38 do Regimento desta
Casa, inanifestamo-nos pela aprovação do Projeto e da Emenda n' 0 1 .

Sala de Reuniões, 25 de setembro de 201 9
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