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

Vêm a esta Comissão. para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Paulo Brum, e a Emenda n' 01, de autoria do vereador Reginaldo
PuiolJ

A Procuradoria desta Casa, em seu parecer às fls. 6 a 8, aponta para a
necessidade de devolução do texto ao autor, para os Híns de adequação da
Exposição de Motivos, destacando que, uma vez corrigido o vício, a proposição
não parece conter manifesta inconstitucionalidade ou ilegalidade a obstar a sua
regular tramitação. Destaca, porém, que não é possível que a Lei Municipal
caracterize pacientes com doença rara como pessoas com deficiência, porque se
trata de competência da União.

O Vereador autor juntou sua justificativa ao Projeto em análise,
constante às fls. 9 e lO.

O relator da CCJ, em seu parecer às fls. 12 a 14, entende ser meritória
a proposição, pois visa ampliar o conceito da pessoa com deficiência, e vislumbra
ainda competência ]egis]ativa ]imitada pe]a legislação infraconstitucional,
especialmente pelo art. 8 da Lei Orgânica da Assistência Social, que determinou
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, observados os
princípios e diretrizes estabelecidos naquela lei, fixarão suas respectivas Políticas
de Assistência Social.

Para sanar vício de iniciar

a redução do capa// do artigo 2' do Proj
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C) tema em questão doenças raras é objeto de vários Projetos de
Lei no Congresso Nacional, onde conta com a Frente Parlamentar Mista de
Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, o que, por si só, demonstra a
preocupação da classe política em dar atenção à causa dos portadores no país. O
próprio Ministério da Saúde emitiu a Portaria GM/MS n' 199, de 30/01/2014
estabelecendo as diretrizes para o cuidado às pessoas com Doenças Raras na Rede
de Atenção à Saúde.

Cabe lembrar, entretanto, que no âmbito federal qualquer alteração na
definição de pessoa com deficiência, como estabelece o art. I' do Projeto em
análise, tem reflexos ülnanceil-os colho no caso de benefícios de prestação
continuada , e sociais, como quando das cotas em concursos públicos. Desta
ronda, ainda que, como bem aponta o parecer da CCJ, a competência legislativa
seja limitada pela legislação infraconstitucional, ela terá reflexos, por exemplo, na
realização de concursos públicos municipais.

Considerando o exposto, e visando estimular o debate em plenário e a
trajnitação da proposição, somos de parecer pela aprovação ao Projeto e da
Emenda n' 0 1 .

Saia de Reuniões,]4 de fevereiro de 2020

Vice-Presidente e Relator

Aprovado pela Comissão em xaü -r2 -#d

VçXea(Ü6r !$ilgbir Cecchim Presidente Vereador Moisés

.BhVereador nato Vereador Valt&r Nagelstein


