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

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe e a Emenda
n' 0 1 , ambos de autoria do vereador Eng' Colnassetto.

Em Parecer Prévio, a Procuradoria desta Casa (fls. 07-08) se
manifestou no sentido de que, smj, não se encontra dentre aqueles de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo, e que a matéria se insere na competência
legislativa municipal, tendo ejn vista que visa suplementar a legislação federal. Da
mesma forma, a proposição pode ser considerada de interesse local, h4a vista
disciplinar a inclusão dos portadores de fibromialgía colho destinatários de regras
preferenciais na circunscrição da municipalidade.

Contudo, apontou a Procuradoria que não há óbice à CI'cação de regras
de atendimento prioritário aos portadores de fibromialgia no âmbito municipal.
porém isso não se confunde com a ideia de considerar os pacientes com a doença
como pessoas com deficiência, razão pela qual sugeriu que o Projeto fosse
devolvido ao Autor para ajuste na redação. Objetivando sanar qualquer vício de
constitucionalidade, o Autor apresentou a Emenda n' 01, alterando a redação do
art. I' da proposta.

Enviado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mesma emitiu
Parecer, que restou em votação empatada, pela inexistência de óbice à tramitação
da matéria (fls. 1 1-12).

É o breve relatório

Consta na exposição de ]notivos que a presente iniciativa visa a
atender a demanda de parte da população municipal que é acometida pela
nibromialgia, doença crónica que causa imensas dores e transtornos aos seus
pacientes. Por se tratar de uma doença recém-descoberta. a comunidade médica
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ainda não conseguiu concluir quais são suas causas. Entretanto, já está pacificado
que as pessoas com a citada enfermidade, em sua maioria mulheres na f'aixa etária
de 30 a 55 anos, possuem maior sensibilidade à dor do que as pessoas que não são
acometidas por ela, em virtude de o cérebro dos doentes interpretar os estímulos à
dor de forma exagerada. atiçando o sistema nervoso por inteiro.

Conforme o Autor, a proposta pretende conscientizar a população
acerca da doença, bem como dispensar atendimento prioritário a esses pacientes, a
üim de minimizar o seu sofrimento.

Assim, após analisar o Projeto, exposição de motivos e os Pareceres, e
considerando a competência desta Comissão, prevista no inc. l do art. 40 do
Regimento Intimo desta CMPA, não resta dúvidas de que o Prometo é meritório,
razão pela qual esse Relator manifesta-se pela aprovação do Projeto e da Emenda
n' 01

Sala de Reuniões, 27 de agosto de 20 }9

Aprovado pela Comissão em Zq - og- Z.(U3

Vereador M
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