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                                 Vem a esta Comissão, para Parecer o Projeto em epígrafe, de autoria do Vereador
Cláudio Janta.

                         O Projeto visa incluir a efeméride Dia Municipal de Prevenção a Obesidade no Anexo da Lei
nº 10.904, de 31 de maio de 2010 – Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do
Município de Porto Alegre –, e alterações posteriores, no dia 11 de outubro.

                                   A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, onde aduz que, 
a  Lei  Orgânica  do  Município  de  Porto Alegre, declara  compe�r  a  este prover  tudo  quanto  concerne
ao interesse  local  e  estabelecer  suas leis e  atos  rela�vos  aos  assuntos de  interesse local (arts. 9º,
inciso II e III), e tratando-se de matéria de interesse local não vislumbra óbice de natureza jurídica à
tramitação do projeto de lei em questão.

     Posteriormente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, que
por sua vez emi�u Parecer favorável, que o projeto é uma data de conscien�zação de uma condição
clínica que assola grande parte da população. Ainda, a data de conscien�zação, pela sua natureza
complexa e mul�facetada, se enquadra em muitas das hipóteses elencadas nos incisos do art. 2º da Lei
10.904/10. Assim, entende pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

    Nos termos da proposição apresentada, o projeto pretende incluir no Calendário de
Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre a efeméride dia Municipal de
Prevenção a Obesidade .

                             A obesidade é uma doença crônica que tende a piorar com o passar dos anos, caso o
paciente não seja subme�do a um tratamento adequado e con�nuo. Além de reduzir a qualidade de
vida, pode predispor a doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, asma, gordura no �gado e até
alguns �pos de câncer.



        Em apertada síntese, é o relatório.

       No tocante à competência desta Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude,
já superada a análise própria dos aspectos jurídicos, o exame do Projeto deverá ocorrer com base no que
está previsto no art. 39 do Regimento Interno desta CMPA.

      O Projeto é meritório, sendo dever desta cidade elaborar programas de conscien�zação
voltados à educação. Assim sendo, o Dia Municipal de Prevenção a Obesidade tem como obje�vo de
conscien�zar a população sobre a importância da prevenção da obesidade.

        É fundamental aumentar a conscien�zação sobre prevalência, gravidade e diversidade
do es�gma do peso. Os retratos da obesidade na mídia frequentemente reforçam estereó�pos
imprecisos e nega�vos sobre pessoas obesas, o que pode levar ao es�gma do peso. As campanhas
pedem uma movimentação para acabar com o uso de linguagem ou imagens es�gma�zadas e comecem
a retratar a obesidade de maneira justa, precisa e informa�va.

        Pelos mo�vos acima alinhados, não havendo óbice para a tramitação do Projeto,
considerando meritória a matéria, este Relator manifesta-se pela sua APROVAÇÃO.

 

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2022.

 

Vereador Giovane Byl

Relator
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