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PARECER CUTHAB

 

PROCESSO SEI Nº
 

155.00010/2020-33

PROC. Nº   0617/21

PLL     Nº     241/21

Ins�tui o uso do colar de girassol como
instrumento auxiliar de orientação para a
iden�ficação de pessoas com deficiência
oculta no âmbito do Município de Porto
Alegre.

 

Vem à Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação (CUTHAB), para parecer, proposição do Claudio
Janta, o qual propõe a ins�tuição do uso do colar de girassol como instrumento auxiliar de orientação
para a iden�ficação de pessoas com deficiência oculta no âmbito do Município de Porto Alegre.

A Procuradoria da Casa exarou parecer no sen�do de que não vislumbra óbice à tramitação da
proposição legisla�va.

A CCJ aprovou parecer pela inexistência de óbice de natureza jurídica ao PLL em análise.

A CEDECONDH, por sua vez, aprovou parecer pela aprovação da proposição.

A vereadora Karen Santos foi designada como relatora parecerista nesta comissão.

É sucinto relatório.

 

Passa-se à análise e apresenta-se conclusão:

De início, adianta-se posição pela aprovação do Projeto aqui analisado!

O objeto principal do PL apresentado pelo vereador Cláudio janta está iden�ficado no art. 1° da sua
proposição: “Fica ins�tuído, no âmbito do Município de Porto Alegre, o uso do colar de girassol como
instrumento auxiliar de orientação para a iden�ficação de pessoas com deficiência oculta.

A jus�fica�va do projeto acentua que o intuito é conscien�zar cada vez mais os servidores e funcionários
desses estabelecimentos de que a pessoa portadora do colar de girassol precisa de atenção especial, não
necessitando oferecer maiores explicações ou jus�fica�vas, já que a deficiência se faz oculta. Importante
destacar que é princípio do ordenamento jurídico brasileiro assegurar a inclusão das pessoas com
deficiência, o que ganhou força jurídica com a Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
princípio este que está na base do PL aqui analisado.
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Para a elaboração do presente parecer, esta vereadora abriu diálogo com pessoas com deficiência que
têm experiência com o cordão girassol, assim como pessoas que trabalham e discutem medidas de
inclusão, isso porque são essas pessoas que têm maior legi�midade para apontar o acerto do PLL. Nesse
sen�do, pedimos licença para apresentar trecho de um desses diálogos, o qual explicita posição favorável
ao cordão girassol:

O cordão de girassol é um acessório que foi
criado em 2016 na Europa, e o obje�vo dele
é amenizar e/ou evitar situações de alto
estresse em portadores de deficiências e
transtornos ocultos, alguns exemplos são:
au�smo, síndrome de toure�e, transtornos
psiquiátricos como ansiedade, síndrome do
pânico e psicoses; entre várias outras. O
cordão iden�fica as pessoas que possuem
essas deficiências e/ou transtornos para que
elas possam receber a devida ajuda, espaço
ou apenas para amenizar o nosso estresse e
alertar as pessoas que temos nossa forma de
agir.

 

Assim, pela adequação social do projeto, fundamentada por aquelas pessoas que têm a legi�midade real
para opinar sobre o acerto da proposição, o parecer é pela APROVAÇÃO do PLL 241/21.

 

 

 

VEREADORA KAREN SANTOS

Relatora.

 

 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Karen Santos, Vereador(a), em 20/12/2021, às 17:58,
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 0319633 e o código CRC 69A62F63.

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 024.00062/2021-31 SEI nº 0319633
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4345 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

 

CERTIFICO que o Parecer nº 158/21 – CUTHAB con�do no doc 0319633 (SEI nº 024.00062/2021-31 –
Proc. nº 0617/21 – PLL nº 241/21), de autoria da vereadora Karen Santos, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 21 de dezembro de 2021, tendo ob�do 06 votos FAVORÁVEIS e
00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

 

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: FAVORÁVEL

Vereador Roberto Robaina: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
21/12/2021, às 18:37, 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 0320538 e o código CRC AFEB6D2E.

Referência: Processo nº 024.00062/2021-31 SEI nº 0320538

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

