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PARECER Nº 901/01 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO DE 
LEI Nº 035/00. 
Trata-se de projeto de lei de autoria do Nobre Vereador Carlos Neder, que dispõe sobre a 
introdução do quesito COR no sistema municipal de informações em saúde e dispõe 
sobre a criação do Grupo Gestor do Quesito COR. 
Conforme a justificativa lançada pelo autor, a coleta e análise do quesito COR pelo 
sistema municipal de informações em saúde são necessárias para a identificação do peso 
das condições sócio-econômicas na situação de saúde e condição de vida dos diferentes 
grupos raciais. Por outro lado, possibilita a identificação da variável racial na incidência e 
prevalência de doenças segundo os grupos étnicos, pois dados relativos a patologias 
como Anemia Falciforme, Diabetes, Hipertensão e Miomas. 
Diz o art. 216,: 
"Compete ao Município, através do sistema único de saúde, nos termos da lei, além de 
outras atribuições: 
(...) 
II - a identificação e o controle dos fatores determinantes e condicionantes da saúde 
individual e coletiva, mediante especialmente ações referentes à vigilância sanitária e 
epidemiológica, saúde do trabalhador, do idoso, da mulher, da criança e do adolescente, 
dos portadores de deficiências, saúde mental, odontológica e zoonoses; 
III - permitir aos usuários o acesso às informações de interesse da saúde, e divulgar, 
obrigatoriamente, qualquer dado que coloque em risco a saúde individual ou coletiva;" 
Dispõe, ainda, o art. 13, XVIII, da Carta Municipal: 
"Art. 13 - Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado 
no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, especialmente:  
(...) 
XVIII - legislar sobre a criação, organização e funcionamento de Conselhos e 
Comissões;" 
Desta forma, amparado que está nos arts. 13, XVIII e 216, II e III, da Lei Orgânica do 
Município, acima transcritos, manifestamo-nos pela legalidade do projeto de lei em tela. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 04/09/01. 
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