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Reconhece a pessoa com doença rara
como pessoa com deficiência e dá outras
providências. .

Vemu a esta Comissão, para análise e parecer o Prometo em epígrafe, de
autoria do Vereador Pau[o Brum e Emenda n' 0 ] do vereador Regina]do Pujo]. :

Vem a esta Comissão, para análise e parecer o Projetlo em epígrafe, de
autoria do Vereador Paulo Brum e Emenda n' 0 1 de' autoria do vereador Reginaldo
PaiolJ

V;isto qué cõm a juntada de justiüicàtiva, às folhas 9 e 1 0, a Procura-
doria desta Casa Legislativa vislumbrou a correção do vício existente ha proposi-
ção manifestando assim não contei inconstitucionalidades ou ilegalidades para a
tramitação do referido Prometo qué reconhece a pessoa,com doença rara como pes-
soas com deficiência e dá outras providências.

?

Assim como a rélatoria da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
que comunica que o Prqeto de Lei do Legislativo 089/19 visa ampliar o conceito
da pessoa cofn deficiência, e vislumbra aindacompetência legislativa lin;atada pela
legislação infraconstitucionál,-especi:aumente pelo art. 8 cla Lei Orgânica da Assis-
tência Social,- que,,determinou que a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios: observados os princípios e diretrizes estabelecidos naquela lei, Hixarão
suas respectivas Políticas de Assistência Social.

Ademais cç)mo compreende a relatoria da Comissão de Economia, Fi-
nanças, Orçamento e do Mercosul (Cefor) tratando sobre finanças do referido pro-
jeto, e coube lembrar, que no âmbito federal qualquer alteração na definição de
pessoa com deficiência, como estabelece o art. I' do Prometo em análise, tem refle-
xos financeiros -- como no caso de benefícios de prestação continuada --, e sociais,
como quando das cotas em concursos públicos. Desta forma, ainda que, como bem
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aponta .o parecer da CCJ, a competência ]egis]ativa sqa limitada pela legislação
infraconstitucional, ela terá reflexos, por exemplo, na realização de concursos pú-
blicos municipais. '
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É o relatório

No que diz respeito a esta Comissão em específico, é de se considerar
meritória a proposição tendo em vista que a mesma, contéinpla garantias codifica-
das na legislação brasileira, visando o âmbito de políticas públicas pertinentes ao
reconhecimento da pessoa com doenças raras como pessoa com deficiência. É de
se considerar também, que a egrégia Casa Legislativa aprovou no dia 6 de feverei-
ro o Projeto de Lei do Legislativo n'. 085/19 que institui a Política }Wunicipal de
Atenção, Diagnóstico e Tratamento às Pessoas com Doenças Raras no município
de Porto Alegre; que de acordo com a proposta, doença rara afeta até 65 pessoas
em cada 100 mil indivíduos, conforme a Portaria:n' 199, de 30 de janéíro de 2014,
do Ministério da Saúde. E sendo esta contemplada dentro deste Prometo.

No tocante a emenda de relator, pág. 15, corrige o vício de iniciativa
alterando disposição no texto do prometo trazendo a normalidade Éi tramitação do
]nesino: ?

Isso posto, esta relatora manifesta-se pela aprovação do Prometo e da
Emenda n' 01, por assim também contemplar o prometo 085/19 já aprovado por
esta Casa legislativa.

:l il= : Sala de Reuniões, 1 7 de fevereiro de 2020
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Vereador Luciano Marcantânio -- Vice
Presidente
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