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  Vem a esta Comissão, para parecer, o projeto em epígrafe, de autoria do Vereador Cláudio Janta, que institui
o uso do Colar de Girassol como instrumento auxiliar de orientação, para identificação de pessoas com
deficiências ocultas 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



 É o Relatório.

 

 Inicialmente, imperioso asseverar que, nos termos do art. 36, I, do Regimento Interno, compete à Comissão
de Constituição e Justiça emitir parecer sobre aspectos constitucionais, legais e regimentais das proposições.
Dito isso, necessário verificar a possibilidade de o legislativo municipal dispor sobre a matéria no regime de
competências estabelecido pela Constituição da República.

 

 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 garan�a 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.

 

 Ante o exposto, entendo, assim como a Procuradoria da Casa, pela inexistência de óbice jurídica para a
tramitação do Projeto de Resolução.

 

Sala de Reuniões Virtual, 08 de outubro de 2021.

 

           Vereador Felipe Camozzato

                          Relator
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