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AO PROJETO, COM A EM:ENDA N' OI DE RELATOR

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

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Paulo Brum, com a Emenda n' 01 de Relator.

A Procuradoria desta Casa, em exame preliminar (fls. 6-8),
vislumbra óbice que impede sua tramitação, fulcro no art. 87, l$i', inc. 1, do
Regimento da CMPA, para os fins de adequação da Proposição, destacando, ''é
requisito obrigatório que os projetos sejam apresentados com exposição de
motivos'', informando que ''a proposição se limita à mera citação de texto
extraído da intemet, sem qualquer fundamentação ou correção do conteúdo
colacionado com os motivos que levaram à apresentação do prometo'',
concluindo pela aplicação dos itens IV e V do Precedente Legislativo n.' 3 da
CMPA, ou seja, devolvendo a Proposição ao autor para ajustes e correções.

O Vereador autor juntou ':justificativa'' ao Projeto de Lei em
questão, juntado nas fls. 9 e 10 deste processo legislativo.

Nesta CCJ o PLL veio para parecer deste Vereador Relator

É o relatório

Inicialmente, observamos que o eminente Vereador Autor
apresenta Proposição meritória, pois visa ampliar a conceito da ''pessoa com
deHlcíência", incluindo "pessoa com doença rara reconhecida como pessoa com
deficiência, para flins da plena fruição dos direitos pJ-evistos pela legislação do
Município de Porto Alegre''

O conceito de ''pessoas com deficiência'', no ordenamento
brasileiro, foi institucionalizado pela Convenção Internacional Sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência, assinada em Nova York, e foi
recepcionada pelo Decreto Legislativo n' 1 86/2008 do Congresso Nacional, na
forma da Constituição Federal da República do Brasil, sendo promulgada pelo
Decreto Federal n' 6.949/09, conceito este, que foi incluso pela Lei Federal n'
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12.470/201 1 à Lei da Organização da Assistência Social
20), assim vigente:

LOAS (l$2' do art

A .-+ ')f \

$ 2o Para ef'eito de concessão do benefício de prestação
continuada; considera-se pessoa com deficiência aquela que teta
impedimento de longo prazo de natureza física. mental, intelectual
ou sensorial, o qual. em interação com uma ou mais barreiras. pode
obstruir sua participação plena e efêtíva na sociedade em igualdade
de condições com as demais pessoas.''

( )

Nesse sentido, a LOAS no seu art. 8' determinou: ''Art. 8' - A
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, observados os

princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei, Hixarão suas respectivas
Políticas de Assistência Socia].''

Desta forma, vislumbramos competência legislativa limitada pela
legislação infraconstitucional, especialmente pelo art. 8' da LOAS.

Ademais, para sanar os vícios de iniciativa, visto que os incs. l e ll
do art. 2' do Projeto incide competência privativa, na forma do art. 94, incs. IV
e Vll, da Leí Orgânica do Município, para ''dispor sobre a estrutura, a
organização e o funcionamento da administração municipal''. Assim, apresento
emenda de Relator alterando a redação do capuz do artigo 2' da matéria em
epígrafe.

Ressalte-se que esta CCJ analisa ajuridicidade, constitucionalidade
e legalidade das proposições sob exame, ressalvado o exame do mérito para as
comissões temáticas, e a decisão soberana do Plenário.

Ante ao exposto, concluímos pela inexistência de óbice de
natureza jurídica para a tramitação do Prometo e da Emenda n' 0 1 de Relator.

Sala de Reuniões, 13 de dezembro de 2019
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Vereador.Regjliaido«Pujol,
Relator:

/'



Câmara;-Nlunicipal
dePorto '
Alegre

PROC. N' O1 76/19
PLL N' 089/19

FI.3

PARECER N' j'31 /19-CCJ
AO PROJETO, COM A EMENDA N' OI DE RELATOR

Aprovado pela Comissão em l3 Í }l{.uÍg

EMLICENÇA
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EMENDA:DE RELATOR

1- Altera da redação do artigo 2' do PLL 089/2019, com a seguinte
redação:

"Para os fins desta Lei e em consonância com os objetivos da
legislação vigente, o Executivo Municipal poderá: '' (NR)

Sala das Sessões, 06 de setembro de 20 ] 9
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Vereador REêINAL»Q)!UJOL
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