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Institui a Política Municipal de Proteção
dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia no
Município de Porto Alegre.

 

Vem à Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação (CUTHAB), para parecer, Projeto de Lei do
Legisla�vo de autoria do vereador José Freitas, o qual tem por obje�vo Ins�tuir a Polí�ca Municipal de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia no Município de Porto Alegre.

A Procuradoria da Casa apontou que não se pode falar em incons�tucionalidade manifesta quando da
análise da conformidade da proposição com o ordenamento jurídico.

De forma complementar, o vereador e autor do PLL apresentou a emenda 01, a qual, basicamente, prevê
dotação orçamentária própria para a execução da polí�ca proposta, assim como indica que uma vez
aprovada, a lei será regulamentada pelo Poder Execu�vo.

A CCJ  teve parecer aprovado no qual a conclusão foi pela inexistência de óbice de natureza jurídica para
a tramitação da proposição.

O Parecerista da COSMAM, vereador Aldacir Oliboni, concluiu pela aprovação do projeto.

O PLL ainda aguarda pareceres da CEFOR.

Nesta CUTHAB, a vereadora Karen Santos foi designada como relatora para parecer.

É o relatório.

 

Passa-se à análise e apresenta-se conclusão:

De início, adianta-se posição pela aprovação do projeto e da emenda 01 aqui analisados!

O Projeto prevê diretrizes para a implementação no município de uma polí�ca estratégica de garan�a de
direitos para as pessoas portadoras de fibromialgia - que são, em sua maioria, mulheres, sendo assim
uma importante polí�ca de gênero.

Na polí�ca proposta, questões como o atendimento mul�disciplinar, o incen�vo à par�cipação da
comunidade na formulação de polí�cas públicas, a disseminação à sociedade em geral de informações, o
incen�vo à formação e à capacitação de profissionais, a atualização anual dos dados sobre as pessoas



com fibromialgia e a inserção no mercado de trabalho dessas pessoas são absolutamente salutares, indo
no sen�do da construção cole�va e par�cipa�va popular na elaboração de polí�ca de saúde, assim como
incen�vando um atendimento mul�profissional, o que também é base de referência da polí�ca do SUS.

 

Desta forma, o parecer é pela aprovação do projeto de lei do legisla�vo (PLL 300/21), que tem como
obje�vo Ins�tuir a Polí�ca Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia no Município
de Porto Alegre, assim como a emenda 01.

 

 

VEREADORA KAREN SANTOS,

Relatora.

 

Documento assinado eletronicamente por Karen Santos, Vereador(a), em 14/12/2021, às 12:50,
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 0316538 e o código CRC B30FA61A.

Referência: Processo nº 034.00299/2021-10 SEI nº 0316538

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CNPJ: 89.522.437/0001-07

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

  

CERTIDÃO

 

CERTIFICO que o Parecer nº 154/21 – CUTHAB con�do no doc 0316538 (SEI nº 034.00299/2021-10 –
Proc. nº 0733/21 – PLL nº 0300/21), de autoria da vereadora Karen Santos, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 17 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 e da Emenda nº 01.

 

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
17/12/2021, às 18:31, 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 0318753 e o código CRC 87677560.

Referência: Processo nº 034.00299/2021-10 SEI nº 0318753

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

