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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER N'= {" ]' /19 - CCJ

Inclui a efeméride Semana Municipal da
Vasectomia no Anexo da Lei n' l0.904, de
31 de maio de 2010 -- Calendário de Datas
Comemorativas e de Conscientização do
Município de Porto Alegre --, e alterações
posteriores, no período compreendido
entre os dias ]O e ]7 de novembro.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Clàudio Janta.

A Procuradoria desta Casa (f]. 05) em parecer prévio, asseverou que o
art. 2' se afasta do objeto principal da nonna e do que consta em sua ementa.
tomando-se de nenhuma ou pouca eflcácíajurídica.

E o relatório

O autor, ao justinlcar a proposta, salienta que o planqal-nento familiar
é um conjunto de ações que auxiliam homens e mulheres a planejar a família que
desejam construir. Que o assunto diz respeito à privacidade das pessoas, e que o
homem pode colaborar optando por uma vasectomia.

Informa que no Brasil, o procedimento está regulamentado na Lei
Federal n.' 9.263, de 12 de janeiro de1996, que trata do planejamento familiar, a
qual estabelece os critérios e as condições obrigatórias para a sua execução.

O Autor entende que uma campanha juntamente com a semana e a
inclusão no calendário de datas comemorativas possa auxiliar a divulgar e a
difundir o método.

No art. 2' do Projeto, o autor prevê a realização de atividades
destinadas às divulgações informativas, educacionais, técnicas e científicas que
assegurem a prática do planeamento familiar, bem como a divulgação e a difusão
do método contraceptivo.
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Embora questionada a eficácia pela Procuradoria da Casa, para este
Relator é mais uma norma que dependerá da atuação do proponente para que tenha
eficácia, não vislumbrando óbice capaz de macular a proposta.

Sendo assim, o Projeto está eln conformidade com a Lei n.'
[0.904/20]0, que institui o ca]endário de datas comemorativas em Porto Alegre,
razão pela qual maniüsto parecer pela inexistência de óbice de natureza jurídica
para a tramitação do Projeto.

Sala de Reuniões, 3 de setembro de 20 19

Aprovado pela Comissão em
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