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            Vem a esta Comissão, para Parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, de iniciativa legislativa advinda da
Vereadora Comandante Nádia. Segundo a Vereadora proponente, o Programa de Incentivo à Doação de
Cabelos para Tratamento de Pessoas em Tratamento contra o Câncer tem a finalidade de sensibilizar aos
cidadãos com relação a citada doação, organizações não governamentais e demais entidades sem fins
lucrativos que produzam perucas, que serão distribuídas gratuitamente a pessoas carentes ou de baixa renda
em tratamento contra o câncer.

            A Procuradoria desta Casa, ao oferecer o Parecer Prévio justifica que o assunto é de interesse local
relacionado ao tema de saúde, sendo competência do Município para legislar e atuar. Ainda, que não
vislumbra violação ao princípio da reserva de administração.

            Sendo assim, não vislumbra, manifesta inconstitucionalidade ou ilegalidade na proposição que
impeça a sua tramitação.

            A Comissão de Constituição e Justiça, a quem compete examinar e emitir pareceres sobre aspectos
constitucionais, legais e regimentais das proposições, consoante o que dispõe o art. 36 da Resolução 1.178 de
16 de julho de 1992, Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Alegre, entendeu que inexiste óbice
de natureza jurídica para tramitação do projeto.

Em apertada síntese, é o relatório.



            No tocante à competência desta Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança
Urbana, já superada a análise própria dos aspectos jurídicos, o exame do Projeto deverá ocorrer com base no
que está previsto no art. 40 do Regimento Interno desta CMPA.

            Na justificativa que acompanha o projeto, a proponente busca promover a solidariedade para com o
próximo, enaltecendo a importância de um gesto altruísta em meio a dor provocada pelo câncer.

            Ademais, recuperar a autoestima dos pacientes acometidos de Câncer que são tratados com
quimioterapia é extremamente importante na sua reabilitação, e o uso de perucas é um instrumento muito
utilizado por hospitais para auxiliar em sua recuperação. Muitas entidades hospitalares possuem bancos de
cabelos para a confecção das perucas que serão utilizadas em seus pacientes, mas é necessário que tenham
doações suficientes de cabelos para esse fim.

            Cabe referir que muitas pessoas portadoras de câncer ou de familiares que são acometidos pela
doença não podem adquirir perucas pela questão financeira. Neste sentido, a importância desse Programa
para conscientizar a população da importância da doação e esclarecer como e onde ela pode ser feita.

            Ante ao exposto, restando evidente a importância da matéria encaminhada, considerando meritória a
Proposição, manifesto Parecer pela aprovação do Projeto de Lei em epígrafe.

 

 

Porto Alegre, 26 de maio de 2022.
 

 

Vereador Cassiá Carpes
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