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Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei de autoria do Vereador Cláudio Janta, que inclui a
efeméride Mês da Conscientização sobre a Síndrome de Down – março Azul e Amarelo no Anexo da Lei nº
10.904, de 31 de maio de2010 – Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de
Porto Alegre –, e alterações posteriores, no mês de março.

Dados mostram que oito mil bebês nascem por ano com síndrome de Down. No Brasil, 350 mil famílias
tentam todos os dias diminuir as limitações e encontrar mais espaço. São crianças e adultos que merecem
respeito, garantia de direitos e oportunidades de inclusão, pessoas com algumas limitações e muitas
potencialidades.

A síndrome de Down é uma condição geneticamente determinada, causada pela trissomia do cromossomo
21, que cursa com dismorfias faciais, hipotonia no período neonatal e na lactância, atraso global do
desenvolvimento, podendo estar associada ou não a malformações congênitas simples ou complexas.

A síndrome de Down não é uma doença, mas uma condição inerente à pessoa, portanto não se deve falar em
tratamento ou cura. Essa condição está associada a algumas questões de saúde, que devem ser observadas
desde o nascimento da criança. O termo correto para referenciá-la é criança com síndrome e criança comum
(nunca falar em criança normal).

Nesse sentido, é de suma importância a constante busca pela conscientização e pelo respeito às pessoas com
síndrome de Down. Desta forma, cada vez mais, é preciso o investimento em serviços e pesquisas sobre a
remoção de barreiras sociais e equívocos sobre o tema.

Por fim, através deste Projeto de Lei, buscamos conscientizar a população de Porto Alegre ao quão
importante é buscar o conhecimento da realidade dessas pessoas e colaborar para o incentivo de políticas
públicas de inclusão que possam auxiliar e propor melhor qualidade de vida a estes.

 

É o relatório.

 Conforme disposto na Lei Orgânica do Município, em seu artigo 55:

Art. 55 - Cabe à Câmara Municipal legislar sobre assuntos de interesse local, observadas as determinações
e a hierarquia constitucional, suplementarmente à legislação federal e estadual, e fiscalizar, mediante
controle externo, a administração direta e indireta. 

Parágrafo Único - em defesa do bem comum, a Câmara Municipal se pronunciará sobre qualquer assunto
de interesse público.

 E o Regimento Interno deste Legislativo, em seu artigo 96:

Art. 96 - Indicação é a proposição que tem por finalidade sugerir à União, ao Estado ou ao Município a
realização, no âmbito do Município de Porto Alegre, de atos de gestão, de políticas públicas e projetos que



lhes sejam próprios.

Considerando a relevância do tema e o caráter meritório da proposição. Concluo pela APROVAÇÃO do
Projeto de Lei.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Bastos D'avila, Vereador(a), em
17/06/2022, às 10:25, 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 0399519 e o código CRC 97DE6F9C.

Referência: Processo nº 024.00019/2022-56 SEI nº 0399519

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

CERTIFICO que o Parecer nº 109/22 – CEDECONDH con�do no doc 0399519 (SEI
nº 024.00019/2022-56 – Proc. nº 0142/22 – PLL nº 070/22), de autoria do vereador Kaká D'Ávila, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 21 de junho de 2022, tendo ob�do 05
votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: FAVORÁVEL

Vereador Matheus Gomes: Não votou.  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
21/06/2022, às 15:32, 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 0401423 e o código CRC 432AD363.

Referência: Processo nº 024.00019/2022-56 SEI nº 0401423

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

