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No que concerne a este pleno analisar, podemos observar 
que a propositura está ancorada em preocupações de elevado 
interesse social, afinal, o objetivo é garantir melhores condições 
de acesso para as pessoas com mobilidade reduzida.

Pelo exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, 
Trabalho e Mulher, no âmbito de sua competência, entende que 
a propositura é meritória e deve prosperar. Portanto, favorável é 
o parecer, nos termos do substitutivo da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Legislação Participativa.

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e 
Mulher, em 28/11/2018.

Patrícia Bezerra (PSDB) - Presidente
Amauri Silva (PSC) - Relator
Gilberto Natalini (PV)
Juliana Cardoso (PT)

PARECER N° 1.925/2018 DA COMISSÃO DE 
SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MU-
LHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 140/2010.

O presente projeto de lei, de autoria do vereador Souza 
Santos, “Institui sobre a impressão no sistema Braille para 
contas de fornecimento / serviço público de telefone, energia 
elétrica, gás e água, para usuários portadores de deficiência 
visual e, dá outras providências”.

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Partici-
pativa exarou parecer de Legalidade, com substitutivo a fim de 
adequar a proposta à técnica de elaboração legislativa prevista 
na Lei Complementar Federal nº 95/1998, atender à nomen-
clatura uniforme do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 
Federal 13.146/2015) e estabelecer multa em moeda nacional, 
com atualização monetária anual.

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, 
Turismo, Lazer e Gastronomia aprovou parecer favorável, nos 
termos do substitutivo aprovado pela CCJLP.

De acordo com a justificativa apresentada pelo autor, “Con-
siderando que o Sistema Braille corresponde o único método 
eficaz de comunicação escrita para os indivíduos portadores 
desse tipo de deficiência, é urgente a celeridade de medidas 
que promovam a acessibilidade desses, junto aos dados pro-
venientes de seus gastos mensais nas contas de prestação de 
serviços públicos, sem a necessidade de auxílio de terceiros”.

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, 
no âmbito de sua competência, entende que a propositura 
deve prosperar, sendo, portanto, favorável o nosso parecer, nos 
termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Legislação Participativa.

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e 
Mulher, em 28/11/2018.

Patrícia Bezerra (PSDB) - Presidente
Noemi Nonato (PR) - Relatora
Amauri Silva (PSC)
Gilberto Natalini (PV)
Juliana Cardoso (PT)

 SGP-13 – SECRETARIA DAS COMISSÕES 
EXTRAORDINÁRIAS E TEMPORÁRIAS

COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA PERMANENTE DE DEFE-
SA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

1ª Audiência Pública Conjunta com a Comissão Extraordi-
nária Permanente do Idoso e Assistência Social

Data : 30 de novembro de 2018
Horário: 10:00 h
Local : Salão Nobre
Pauta :"Situação da Assistência Social na última e na atual 

gestão da Prefeitura de São Paulo e formas de enfrentarmos o 
desmonte no qual esta secretaria se encontra"

 SGP.13 - EQUIPE DA SECRETARIA DAS CO-
MISSÕES EXTRAORDINÁRIAS E TEMPORÁRIAS

COMISSÃO DE ESTUDOS SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
621/16 - SAMPAPREV

Conforme deliberado pelos membros desta Comissão 
na Reunião de Instalação do dia 28 de novembro de 
2018, segue publicado o Substitutivo de autoria do Vere-
ador Caio Miranda ao PL 621/16, que será utilizado como 
texto-base para apreciação e discussão da Comissão.

SUBSTITUTIVO Nº AO PROJETO DE LEI Nº 0621/16.
Dispõe sobre a reorganização e capitalização do Regime 

Próprio de Previdência Social – RPPS e a instituição de medi-
das voltadas ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime e a 
definição de formas do respectivo financiamento; a criação do 
Regime de Previdência Completar – RPC, fixando o limite máxi-
mo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo RPPS; 
autoriza a criação de Entidade Fechada de Previdência Comple-
mentar, a reestruturação do Instituto de Previdência Municipal 
de São Paulo – IPREM, a criação do Quadro dos Profissionais de 
Gestão Previdenciária – QPGP e a extinção de cargos.

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta lei trata da reorganização e capitalização do 

Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, com a instituição 
de medidas voltadas ao equilíbrio financeiro e atuarial do 
regime e a definição de formas do respectivo financiamento; da 
criação do Regime de Previdência Completar – RPC, fixando o 
limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões 
pelo Regime Próprio de Previdência Social; da autorização para 
a criação de Entidade Fechada de Previdência Complementar 
no Município de São Paulo; da Reestruturação do Instituto de 
Previdência Municipal de São Paulo – IPREM; da criação do 
Quadro dos Profissionais de Gestão Previdenciária – QPGP e da 
extinção de cargos.

Art. 2° Para os efeitos desta lei, os termos referidos no 
Anexo I devem ser compreendidos conforme as definições ali 
contidas, sempre que grafados com letra maiúscula.

TÍTULO II
DA REORGANIZAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN-

CIA SOCIAL – RPPS
Art. 3° O RPPS do Município de São Paulo fica reorgani-

zado na forma estabelecida por esta lei, que dispõe sobre as 
formas de financiamento e institui medidas voltadas a seu 
equilíbrio financeiro e atuarial, observado o previsto no artigo 
40, bem como nos artigos 30, inciso I, 149, § 1º, e 249 da 
Constituição Federal.

CAPÍTULO I
DA FORMA DE FINANCIAMENTO DO RPPS
Art. 4° O RPPS será assegurado por meio da arrecadação 

de contribuições dos Segurados, dos Órgãos e Entidades da 
Administração Pública Municipal a ele vinculados e de outras 
receitas que lhe forem atribuídas por lei.

Seção I
Da Contribuição Previdenciária
Art. 5º A contribuição previdenciária dos servidores ativos 

vinculados ao RPPS, destinada à manutenção desse regime, será 
de 14% (quatorze por cento) incidentes sobre a totalidade da 
base de contribuição.

§ 1º Para os fins desta lei, entende-se como base de con-
tribuição o total dos vencimentos ou subsídios do servidor, 
compreendendo o vencimento do cargo, acrescido das vanta-
gens pecuniárias que a ele se integram, nos termos da lei, ou 
por outros atos concessivos, bem como os adicionais de caráter 
individual, e quaisquer outras vantagens, excluídas:

I - as diárias para viagens;
II - o auxílio-transporte;
III - o salário-família;
IV - o salário-esposa;
V - o auxílio-alimentação;
VI - parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local 

de trabalho;

pois as famílias que se enquadram no projeto não poderão gas-
tar mais que 300kw mensalmente para fazer jus ao programa.

Pelo exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, 
Trabalho e Mulher, no âmbito de sua competência, entende que 
a propositura é meritória e deve prosperar. Portanto, favorável é 
o parecer nos termos do substitutivo da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Legislação Participativa.

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e 
Mulher, em 28/11/2018.

Patrícia Bezerra (PSDB) - Presidente - Contrária
Noemi Nonato (PR) - Relatora
Amauri Silva (PSC)
Gilberto Natalini (PV)
Juliana Cardoso (PT)
Milton Ferreira (PODEMOS)

PARECER N° 1.922/2018 DA COMISSÃO DE 
SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MU-
LHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 431/2017.

O presente projeto de lei, de autoria da Nobre Vereadora 
Rute Costa, institui a campanha permanente de Conscientiza-
ção da Depressão Infantil e na Adolescência no âmbito munici-
pal e dá outras providências.

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Parti-
cipativa exarou parecer de legalidade com apresentação de 
Substitutivo, elaborado a fim de adequar a redação do projeto à 
melhor técnica legislativa.

A Comissão de Administração Pública manifestou parecer 
favorável nos termos do substitutivo apresentado pela Comis-
são de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

A presente propositura visa instituir a campanha perma-
nente de Conscientização da Depressão Infantil e na Adolescên-
cia na cidade de São Paulo.

A autora do projeto de lei alerta para a urgência e rele-
vância do tema, decorrente das seguidas reportagens sobre 
crianças e adolescentes que chegam a se suicidar devido à 
depressão, justificando a necessidade de políticas públicas para 
atenuar esse problema.

De acordo com a proposta, para execução da campanha o 
poder executivo municipal nomeara uma equipe de profissio-
nais vinculados ao tema e que integrem o quadro de servidores.

Pelo exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Tra-
balho e Mulher, no âmbito de sua competência, entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar. Portanto, favorável é o 
parecer nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e 
Mulher, em 28/11/2018.

Patrícia Bezerra (PSDB) - Presidente
Noemi Nonato (PR) - Relatora
Amauri Silva (PSC)
Gilberto Natalini (PV)
Juliana Cardoso (PT)

PARECER N° 1.923/2018 DA COMISSÃO DE 
SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MU-
LHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 51/2017.

O presente Projeto, de autoria do nobre vereador Ota, 
dispõe sobre a criação e funcionamento de cooperativas sociais, 
visando à integração social dos cidadãos, conforme especifica e 
dá outras providências.

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Partici-
pativa emitiu parecer pela legalidade com apresentação de 
Substitutivo, a fim de adequar a proposta à melhor técnica de 
elaboração legislativa.

A Comissão de Administração Pública exarou parecer con-
trário expondo a contradição entre o presente projeto e a Lei 
Federal 5.764/1971 que determina a finalidade unicamente 
econômica do ente cooperativa, além de não prever a existên-
cia de duas espécies de cooperados como faz o projeto em tela: 
pessoas em desvantagem e sócios voluntários.

A presente propositura dispõe sobre a instituição do Pro-
grama Municipal de Fomento às Cooperativas Sociais cuja 
finalidade é inserir pessoas em desvantagem no mercado eco-
nômico, por meio do trabalho, através de duas atividades: I - a 
organização e gestão de serviços sociossanitários e educativos 
e II – o desenvolvimento de atividades agrícolas, industriais, 
comerciais e de serviços. Segundo o projeto, pessoas em des-
vantagens consideram-se: I – os deficientes físicos e sensoriais, 
II – os deficientes psíquicos e mentais, as pessoas dependentes 
de acompanhamento psiquiátrico permanente, e os egressos de 
hospitais psiquiátricos, III – os dependentes químicos, IV – os 
egressos de prisões, V – os condenados a penas alternativas 
à detenção e VI – os adolescentes em idade adequada ao 
trabalho e situação familiar difícil do ponto de vista econômico, 
social ou afetivo. Ainda, estabelece que a Cooperativa Social 
poderá prever mais de uma categoria de sócio, sendo o sócio 
voluntário diferente do sócio denominado pessoa em desvan-
tagem e decreta em seu artigo 7° que o poder público poderá 
contar com a cooperação de universidades, entidades de ensino, 
secretarias de governo e outros órgãos governamentais e insti-
tuições não governamentais para a implementação da Política 
de Fomento às Cooperativas Sociais.

O projeto de lei 01-00485/2016 de autoria da vereadora 
Juliana Cardoso e do vereador Eduardo Matarazzo Suplicy que 
se encontra em condição de votação do veto do executivo em 
plenário, também é promovente de projeto que estabelece 
diretrizes sobre Programa específico no intuito de atender 
pessoas em desvantagem. O Programa denominado Ponto de 
Economia Solidária, Comércio Justo, Cooperativismo Social e 
Cultura na cidade de São Paulo consiste no apoio e desenvolvi-
mento de projetos de geração de trabalho e renda, bem como 
na formação de empreendimentos econômicos solidários com 
vistas a fortalecer a autonomia econômica e social das pessoas 
atendidas.

Ante a existência concomitante deste projeto e do projeto 
já em tramitação, considera-se que: a similaridade de atendi-
mento e ações de ambos os projetos acarreta uma comparação 
que põe em perspectiva o fato do projeto já em tramitação 
possuir maior abrangência, assim como atende e prevê mais 
especificamente ações para o público alvo.

Face ao exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, 
Trabalho e Mulher, no âmbito de sua competência, posiciona-se 
contrária ao projeto.

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e 
Mulher, em 28/11/2018.

Patrícia Bezerra (PSDB) - Presidente
Sâmia Bomfim (PSOL) - Relatora
Amauri Silva (PSC)
Gilberto Natalini (PV)
Juliana Cardoso (PT)

PARECER N° 1.924/2018 DA COMISSÃO DE 
SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MU-
LHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 356/2015.

O presente Projeto de Lei, de autoria do nobre vereador 
Abou Anni Altera a Lei n° 11.345, de 14 de abril de 1993, para 
estabelecer percentual mínimo de unidades hoteleiras adapta-
das para acesso de cadeirantes.

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Partici-
pativa exarou parecer pela legalidade com apresentação de 
substitutivo.

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente manifestou parecer favorável ao substitutivo da Co-
missão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, 
Turismo, Lazer e Gastronomia exarou parecer favorável, nos 
termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa.

PARECER N° 1.918/2018 DA COMISSÃO DE 
SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MU-
LHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 567/2017.

O presente Projeto de Lei, de autoria do nobre vereador 
Paulo Frange, institui o uso da bengala verde como meio 
adequado para identificar pessoas acometidas de baixa visão, 
e como instrumento de orientação e mobilidade, na Cidade de 
São Paulo e dá outras providências.

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participa-
tiva exarou parecer pela Legalidade por meio de Substitutivo 
o qual visa apenas a aprimorar o projeto à melhor técnica de 
elaboração legislativa.

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favo-
rável nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

O projeto em tela visa instituir o uso da bengala verde, 
como meio adequado para identificar pessoas acometidas de 
baixa visão como instrumento de orientação e mobilidade.

O intuito é o de conscientizar a todos sobre as dificuldades 
que uma pessoa com baixa visão enfrenta, inclusive na prática 
de atividades sumárias.

Pelo exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Tra-
balho e Mulher, no âmbito de sua competência, entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar. Portanto, favorável é o 
parecer nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e 
Mulher, em 28/11/2018.

Patrícia Bezerra (PSDB) - Presidente
Amauri Silva (PSC) - Relator
Gilberto Natalini (PV)
Juliana Cardoso (PT)
Milton Ferreira (PODEMOS)
Noemi Nonato (PR)

PARECER N° 1.919/2018 DA COMISSÃO DE 
SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MU-
LHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 561/2017.

O presente Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador 
Conte Lopes autoriza a Administração Municipal a estabelecer 
multa pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos e de 
atendimento a emergências relativas ao serviço de atendimento 
móvel de urgência - SAMU, e Guarda Civil Metropolitana, em 
falsas ocorrências e solicitação de remoções ou resgates, e dá 
outras providências.

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Partici-
pativa exarou parecer pela Legalidade, com apresentação de 
Substitutivo.

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer Favo-
rável, ao Substitutivo, apresentado pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Legislação Participativa.

A justificativa do Autor estabelece multa no valor de R$ 
1.000,00 e valor duplicado no caso de reincidência, pelo acio-
namento indevido dos serviços elencados, o chamado "trote", 
relativos a pedidos com informações falsas de remoções ou 
resgates médicos pelo n° 192, ou qualquer outra chamada 
que comunique falsamente um acionamento emergencial com 
chamamento dos Guardas Civis Metropolitanos pelo n° 153. O 
objetivo principal é evitar acionamento desnecessário dos ser-
viços emergenciais, que quando deslocados sem necessidade, 
além dos gastos de grande vulto, impedem o atendimento das 
emergências aos munícipes.

Pelo exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, 
Trabalho e Mulher, no âmbito de sua competência, entende que 
a propositura é meritória e deve prosperar. Portanto, favorável é 
o parecer nos termos do Substitutivo da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Legislação Participativa.

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e 
Mulher, em 28/11/2018.

Patrícia Bezerra (PSDB) - Presidente
Amauri Silva (PSC) - Relator
Gilberto Natalini (PV)
Juliana Cardoso (PT)
Milton Ferreira (PODEMOS)
Noemi Nonato (PR)

PARECER N° 1.920/2018 DA COMISSÃO DE 
SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MU-
LHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 548/2017.

O presente Projeto de Lei, de autoria dos nobres vereado-
res Arselino Tatto e Toninho Vespoli, altera o artigo 1° da Lei 
16.497/2016 que Institui a Rede de Reabilitação e Cuidados 
para a pessoa com Deficiência no Município de São Paulo.

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participa-
tiva exarou parecer pela legalidade.

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer fa-
vorável.

O projeto visa instituir diferentes instâncias de serviços 
voltados às pessoas com deficiência e, para tanto, propõe alte-
rar o artigo 1º da Lei 16.497/2016 que dispõe sobre a Rede de 
Reabilitação e Cuidados para a Pessoa com Deficiência. A Rede 
será composta por hospitais ou institutos, centros de medicina 
e serviços de reabilitação destinados ao atendimento destes 
pacientes. Os institutos ou hospitais deverão estar integrados 
à Faculdade de Medicina, hospital universitário ou hospital de 
ensino. Os serviços de reabilitação poderão estar inseridos em 
hospital de média complexidade ou outros serviços integrantes 
desta Rede.

Os autores do presente Pl justificam que esta alteração 
consiste em disciplinar os equipamentos e serviços que deverão 
integrar a Rede. Ressaltando que tais dispositivos são impera-
tivos para caracterizar o atendimento em consonância com o 
modelo adotado para a Rede Lucy Montoro.

Pelo exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, 
Trabalho e Mulher, no âmbito de sua competência, entende que 
a propositura é meritória e deve prosperar. Portanto, favorável 
é o parecer.

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e 
Mulher, em 28/11/2018.

Patrícia Bezerra (PSDB) - Presidente
Noemi Nonato (PR) - Relatora
Amauri Silva (PSC)
Gilberto Natalini (PV)
Juliana Cardoso (PT)
Milton Ferreira (PODEMOS)

PARECER N° 1.921/2018 DA COMISSÃO DE 
SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MU-
LHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 482/2017.

O presente Projeto de Lei, de autoria das nobres vereadoras 
Rute Costa e Sandra Tadeu, dispõe sobre a Isenção do paga-
mento da COSIP - Contribuição para o Custeio da Iluminação 
Pública, aos idosos e aposentados com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos de idade e da outras providências.

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participa-
tiva exarou parecer pela legalidade com substitutivo a fim de 
adequar o PL à técnica legislativa prevista na Lei Complementar 
Federal 95/98.

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer fa-
vorável ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa.

O presente projeto estabelece a isenção para os aposenta-
dos e idosos com idade maior ou igual a 60 anos do pagamento 
da COSIP (Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública). 
Dentre alguns critérios para a referida isenção, os beneficiários 
não podem possuir mais que um imóvel no próprio nome, assim 
como, não receberem renda mensal que ultrapasse três salários 
mínimos. As autoras do presente PL justificam que a isenção 
proporcionará um incentivo a economia de energia elétrica, 

da reunião anterior. A Presidente iniciou a apreciação dos itens 
da pauta e, para tal desiderato, solicitou ao Vereador Gilberto 
Natalini que procedesse à leitura dos itens da pauta. Foi apro-
vado o parecer do PL 306/2014 e o do PR 53/2017. Foi adiada 
por 3 (três) reuniões a deliberação do parecer ao PL 664/2015, 
a pedido da Vereadora Sâmia Bomfim. Encerrada a apreciação 
dos itens da pauta, a Vereadora Sâmia Bomfim pediu a palavra 
e se manifestou acerca de fato ocorrido na audiência pública 
temática realizada no dia 23 de outubro: a presença de policiais 
militares provenientes de corpo policial externo à Câmara 
Municipal de São Paulo, os quais fotografaram as pessoas 
presentes e se retiraram sem dar muitas explicações a respeito 
do que haviam feito. A Vereadora Sâmia Bomfim informou ter 
dado ciência do fato ao Exmo. Presidente da CMSP e solicitado 
esclarecimentos da Polícia Militar. O Vereador Gilberto Nata-
lini endossou a preocupação da Vereadora Sâmia Bomfim e 
solicitou que a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho 
e Mulher reforçasse o pedido de esclarecimentos. Em sentido 
semelhante, a Vereadora Juliana Cardoso e o Vereador Amauri 
Silva. A Presidente comprometeu-se a encaminhar pedido de 
providências ao Exmo. Presidente da CMSP. Em seguida, a 
senhora Presidente agradeceu enfaticamente a presença da se-
nhora Marta Maria Pereira Nunes, representante da Secretaria 
Municipal de Saúde, que proferiria palestra sobre as ações da 
Secretaria Municipal de prevenção e tratamento do câncer de 
mama. Solicitou à servidora do Poder Executivo que compa-
recesse novamente na reunião seguinte da Comissão, dada a 
notória ausência do grande público na 17ª reunião ordinária. 
Em especial, da parcela mais interessada no tema, que são as 
mulheres. Porque não havia nada mais a tratar, a Presidente 
encerrou os trabalhos às treze horas e vinte e seis minutos. Para 
constar, nós, Caio Cezar Maia de Oliveira e Camila Barrero Brei-
tenvieser, lavramos a presente ata que, lida e achada conforme, 
segue assinada pelos membros presentes e por nós subscrita.

PARECER N° 1.915/2018 DA COMISSÃO DE 
SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MU-
LHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 642/2017.

O presente Projeto de Lei de autoria do nobre vereador Au-
rélio Nomura dispõe sobre a disponibilização de cursos práticos 
e teóricos sobre maternidade para famílias de baixa renda, e dá 
outras providências.

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participa-
tiva exarou parecer pela legalidade na forma de substitutivo.

Segundo a justificativa do projeto o objetivo do presente 
“é tornar a relação entre a família e a criança mais saudável e 
segura proporcionando um ambiente mais favorável para o sur-
gimento de um diálogo entre os pais, criando hábitos saudáveis 
e incentivando a educação formal”.

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, 
no âmbito de sua competência, entende que a propositura é 
meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer, 
nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça 
e Legislação Participativa.

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e 
Mulher, em 28/11/2018.

Patrícia Bezerra (PSDB) - Presidente
Juliana Cardoso (PT) - Relatora
Amauri Silva (PSC)
Gilberto Natalini (PV)
Milton Ferreira (PODEMOS)
Noemi Nonato (PR)

PARECER N° 1.916/2018 DA COMISSÃO DE 
SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MU-
LHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 612/2017.

O presente Projeto de Lei, de autoria do nobre vereador 
Rinaldi Digilio, determina a acessibilidade de deficientes auditi-
vos em exibições de filmes nacionais e estrangeiros bem como 
peças de teatro e espetáculos e dá outras providências.

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participa-
tiva exarou parecer pela legalidade com substitutivo a fim de 
adaptar o texto às regras legislativas.

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, 
Turismo Lazer e Gastronomia emitiu parecer favorável nos ter-
mos propostos pelo substitutivo da Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa.

O Projeto em tela determina iniciativas de acessibilidade 
às pessoas com deficiência auditiva a cinemas e teatros para 
participarem de forma ativa e inclusiva as diversas produções 
culturais ofertadas na cidade.

Pelo exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Tra-
balho e Mulher, no âmbito de sua competência, entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar. Portanto, favorável é o 
parecer nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e 
Mulher, em 28/11/2018.

Patrícia Bezerra (PSDB) - Presidente
Noemi Nonato (PR) - Relatora
Amauri Silva (PSC)
Gilberto Natalini (PV)
Juliana Cardoso (PT)
Milton Ferreira (PODEMOS)

PARECER N° 1.917/2018 DA COMISSÃO DE 
SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MU-
LHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 867/2017.

O presente projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador 
Jair Tatto, institui o Cartão de Identificação para Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, residente no Município de São 
Paulo, SP.

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participa-
tiva exarou parecer de legalidade.

A Comissão de Administração Pública manifestou parecer 
favorável.

A presente propositura institui o Cartão de Identificação 
junto a Administração Municipal com nome completo, Carteira 
de Identidade, endereço, tipo sanguíneo, alergias a medicamen-
tos, grau de intensidade do transtorno, medicação, tratamento 
realizado, bem como o nome e o telefone de seu cuidador, para 
serem fixadas em veículos que transportem pessoas com Trans-
torno do Espectro Autista.

As pessoas com Transtorno de Espectro Autista têm algum 
grau de alteração do seu comportamento social, sua comuni-
cação e sua linguagem. Para essas pessoas são recomendadas 
intervenções psicossociais para redução das dificuldades de 
comunicação e comportamento social, visando ter um impacto 
positivo no seu bem-estar e sua qualidade de vida. Além dos 
tratamentos de saúde são necessárias atitudes e medidas 
amplas que garantam que os ambientes físicos, sociais sejam 
acessíveis, inclusivos e acolhedores/suportivos, evitando o incre-
mento da estigmatização e violação dos seus direitos.

Face ao exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, 
Trabalho e Mulher, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, 
favorável o parecer.

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e 
Mulher, em 28/11/2018.

Patrícia Bezerra (PSDB) - Presidente
Gilberto Natalini (PV) - Relator
Amauri Silva (PSC)
Juliana Cardoso (PT)
Milton Ferreira (PODEMOS)
Noemi Nonato (PR)


