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INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 024.00062/2021-31

                            Chega a esta Comissão, para minha relatoria, Projeto de Lei que institui o uso do colar de
girassol como instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com deficiência oculta no
âmbito do Município de Porto Alegre.

                            A Procuradoria da Casa exarou o seu parecer, opinando pela inexistência de óbice à
tramitação da proposição legislativa em exame.

                            É o Relatório.

 

                       Pessoas com deficiências ocultas como autismo, Transtorno de Déficit de Atenção (TDA),
transtornos ligados à demência, Doença de Crohn, colite ulcerosa, bem como aqueles que sofrem de fobias
extremas, têm dificuldade de se manter por muito tempo em determinados locais, gerando tensão e
nervosismo aos mesmos e seus familiares.

                       Medidas têm sido adotadas, a fim de minimizar a angústia desses portadores de deficiência,
que por vezes causa constrangimentos, como, por exemplo, o uso do Colar de Girassol em espaços públicos,
como aeroportos, pontos turísticos, rodoviárias, órgãos, supermercados, etc.

                       O intuito é conscientizar cada vez mais os servidores e funcionários desses estabelecimentos
acima citados, que a pessoa portadora do colar necessita de atenção especial, não necessitando maiores
explicações e justificativas já que a deficiência se faz oculta.

 

                     O art. 23, II, da Constituição da República, dispõe o que segue:

  

                      Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

                     II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência;



 

                     Não bastasse isso, o art. 30, I, da Constituição da República também estabelece a competência
dos municípios para legislar sobre matérias de interesse local. No caso em tela, o que se está propondo é
justamente o reconhecimento, em âmbito local, dos instrumentos já utilizados pela comunidade para a
identificação de pessoas com deficiências ocultas.

 

                    Ademais, o projeto de lei sob análise não possui ônus financeiro para o Executivo,
consubstanciando-se tão somente no reconhecimento legal da validade do referido instrumento de
identificação.

 

                   Sendo assim, considerando a pertinência e relevância do tema, opino PELA APROVAÇÃO do
Projeto de Lei em epígrafe. 

 

Documento assinado eletronicamente por Monica Leal Markusons, Vereadora, em 05/11/2021, às
14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0298264 e o código CRC E69A8A10.

Referência: Processo nº 024.00062/2021-31 SEI nº 0298264

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 053/21 – CEDECONDH con�do no doc 0298264 (SEI
nº 024.00062/2021-31 – Proc. nº 0617/21 – PLL nº 241/21), de autoria da vereadora Mônica Leal, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 17 de novembro de 2021, tendo ob�do 06
votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Alexandre Bobadra – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila – Vice-Presidente: FAVORÁVEL 

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: FAVORÁVEL

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL  

Vereadora Mônica Leal: FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
24/11/2021, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0307222 e o código CRC A83BAD54.

Referência: Processo nº 024.00062/2021-31 SEI nº 0307222

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

