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Assunto: ENCAMINHA MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI N° 32/2021.

Senhor Presidente,

Por meio do ofício nO289/2021, Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia da
redação final do Projeto de Lei nO 32/2021, aprovada por essa Egrégia Câmara, a qual "Dispõe
sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica e dá
outras providências", a qual comunico a Vossa Excelência que, nos termos do S 10 do art. 44 da
Lei Orgânica Municipal de Novo Hamburgo!, decidi vetar integralmente, conforme razões que
seguem.

Em que pese a louvável iniciativa deste Projeto em pauta, a proposição,
para que possa ser convertida em lei deverá sofrer VETO INTEGRAL, nos termos das
considerações a seguir aduzidas.

Em resumo, a proposição ora vetada dispõe sobre o atendimento preferencial às
pessoas com fibromialgia, bem como "obriga" a Administração Municipal, bem como as
empresas privadas, a disponibilizar durante o horário de expediente atendimento preferencial às
pessoas portadoras da doença mencionada, remetendo-nos a um comando imperativo.

Nesse sentido, quando a proposição determina a obrigatoriedade da administração
em cumprir tal imposição, por consequência já a toma inconstitucional por não se tratar de
norma autorizativa, mas sim impositiva gerando, por consequência vício de iniciativa eis que
trata-se de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo.

Ainda, ouvido a Secretaria Municipal de Saúde houve a seguinte afirmação: " A
Secretaria Municipal de Saúde vislumbrar a relevância do atendimento preferencial às pessoas
com Fibromialgia. Entretanto, no presente momento é inviável a execução de tal projeto de lei,
visto que existem outras doenças incapacitantes além desta, de modo que esta forma
eventualmente estaríamos privilegiando este grupo. Ainda, a Secretaria de Saúde realizará um
levantamento e fará um estudo de quantos munícipes possuem este diagnostico a fim de que
possamos verificar a viabilidade da execução do mesmo. Naason Luciano da Rocha, Secretário
Municipal de Saúde ".

1Art. 44 ...
S 10 Se o Prefeito considerar o projeto .. no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente,
no prazo de quinze dias úteis, contados da data di) recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, os motivos do veto ao Presidente
da Câmara.
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Ainda, cabe mencionar que já existe Lei Estadual tombada sob n° 15.606, de 29 de
abril de 2021, que, igualmente "Institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoal
com Fibromialgia - Lei Daniel Lenz." De sorte que, já existe e vigora para a população
hamburguense, norma que abarca, até com melhor técnica legislativa, o mesmo objeto do Projeto
de Lei nO32/2021 ora vetado.

Assim, o projeto de lei ora vetado nada mais representa que um bis in idem.

No que se refere ao mérito do projeto de lei apresentado, vemo-nos constrangidos
a vetá-lo, seja por vício formal de iniciativa, seja por vício material.

Primeiramente, resta patente que, ao criar a referida imposição, no molde descrito
no Projeto de Lei, estabelece conceitos, procedimentos e ônus a cargo do Poder Público,
dispondo sobre as atribuições que cabem exclusivamente a este no que se refere a matéria
atinente à organização administrativa, incorrendo em clara ingerência nas atividades e
atribuições do Poder Executivo,

Especialmente porque acima ficou evidenciado que a sanção do presente projeto
de lei ferirá o princípio da isonomia, disposto no art. 5°, I da Constituição Federal.

Infere-se, por isso, que é caso de lhe propor VETO TOTAL, por VICIO de
inconstitucionalidade, na medida em que a iniciativa extrapola a competência legislativa local.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o autógrafo em causa,
as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal.

Atenciosamente,

--_._._--_. __ ._-_ .._~
__--------- ~••'w_~.__ •.•_.

__.~.-----.-MÁRçJº~r;~s--"'_' __'
~-, Pre~em'éxerciciO _
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Ao Excelentíssimo Senhor
RAIZER FERREIRA
Presidente da Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo - RS

Novo Hamburgo, 09 de agosto de 2021.

Assunto: Resposta ao Projeto de Lei n° 32/2021

Senhor Presidente,

Vimos a presença de Vossa Excelência, em atenção ao ofício
supracitado, protocolado sob n° 58978/2021 de autoria do Nobre Vereador Cristiano
Coller, informar:

A Secretaria Municipal de Saúde vislumbra a relevância do atendimento
preferencial às pessoas com Fibromialgia.

Entretanto, no presente momento é inviável a execução de tal projeto de
lei, visto que existem outras doenças incapacitantes além desta, de modo que esta
forma eventualmente estaríamos privilegiando este grupo.

Ainda, a Secretaria Municipal de Saúde realizará um levantamento e fará
um estudo de quantos munícipes possuem este diagnóstico a fim de que possamos
verificar a viabilidade da execução do mesmo.

Sem mais para o momento, colocando-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos, e aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima e
consideração.

Atenciosamente,

NAASOM L

Secretário
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Gabinete de Consultoria Legislativa

LEI N° 15.606, DE 29 DE ABRIL DE 2021.
(publicada no DOE n.o 87, 23 edição, de 29 de abril de 2021)

Institui a Política Estadual de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Fibromialgia - Lei
Daniel Leuz.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRA.NDE DO SUL.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do
Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:

Art. r Fica instituída a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com
F ibromialgia.

Parágrafo único. É considerada pessoa com fibromialgia aquela avaliada por médico
que preencha os requisitos estipulados pela Sociedade Brasileira de Reumatologia ou órgão que
venha a substituí-la.

Art. r São diretrizes da Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com
F ibromialgia:

I - o atendimento multidisciplinar;
II - a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as

pessoas com fibromialgia e o controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação;
III - a disseminação à sociedade em geral de informações relativas à fibromialgia e suas

implicações;
IV - o incentivo à fOffilação e à capacitação de profissionais especializados no

atendimento à pessoa com fibromialgia e a educação de seus familiares;
V - o estímulo à inserção da pessoa com fibromialgia no mercado de trabalho, com

políticas diferenciadas, dada a especificidade de cada caso;
VI - o estímulo à pesquisa científica, contemplando estudos epidemiológicos para

dimensionar a magnitude e as características da fibromialgia no Estado do Rio Grande do Sul,
sempre associado a políticas públicas eventualmente em vigência em âmbito nacional.

~ 10 Para cumprimento das diretrizes de que trata este artigo, o poder público poderá
firmar contrato de direito público ou convênio com pessoas jurídicas de direito privado, com
preferência por aquelas sem fins lucrativos.

~ 20 A pessoa com fibromialgia poderá usar filas preferenciais em órgãos públicos e
privados e terá direito a estacionar em vagas preferenciais, sendo que a identificação dos
fibromiálgicos em relação às filas deverá ser feita pelo Poder Executivo mediante comprovação
médica e, em relação aos estacionamentos, pelos órgãos de trânsito competentes.

~ 3° O Poder Executivo poderá críar centros de referência para tratamento
multidisciplinar dos fibromiálgicos.
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Art. 3° A Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia, para
os fins a que se destina, poderá contar com parceria e integração dos órgãos do Poder Executivo,
bem como com parceria público-privada com organizações da sociedade civil sem fins lucrativos
de fibromialgia legalmente constituídas.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 29 de abril de 2021.
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