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PUBLICADO DOM 21/02/2004, PÁG. 177, PLENÁRIO 
 
 
 
 
EMENDA Nº 01 AO PROJETO DE LEI Nº 835/03 
Altera a redação do artigo 20 do projeto de lei nº 835/03, no tocante ao parágrafo 1º, 
do artigo 3º da Lei nº 13.325, de 8 de fevereiro de 2002. 
Art. 1º. O artigo 20 do projeto de lei nº 835/03, no tocante ao parágrafo 1º, do artigo 
3º da Lei nº 13.325, de 8 de fevereiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
“Art. 20 (...)” 
“Art. 1º (...)” 
“Art. 3º. (...)” 
“§ 1º. Os Conselhos Gestores das Coordenadorias de Saúde das Subprefeituras terão 
composição quadripartite, com 24 (vinte e quatro) membros e respectivos suplentes, 
sendo 50% (cinqüenta por cento) de representantes de usuários, 25% (vinte e cinco 
por cento) de representantes dos trabalhadores da saúde e 25% (vinte e cinco por 
cento) repartidos entre representantes do poder público e de prestadores de serviços.” 
“§ 2º. (...)” 
“§ 3º. (...)” 
“Art. 4º. (...)”. 
“§1º. (...)” 
“§ 2º. (...)”. 
“§ 3º. (...)”. 
“Art. 9º. (...)” 
“Art. 10. (...)”. 
“Parágrafo único. (...)”. 
Sala das Sessões, em 
CARLOS NEDER 
Vereador/PT” 
“EMENDA Nº 02 AO PROJETO DE LEI Nº 835/03 
Altera a denominação da Unidade Básica de Saúde que especifica. 
Art. 1º. Em todo o corpo do projeto de lei nº 789/03, onde se lê “Unidade Básica de 
Saúde Butantã ‘Dr. Samuel Braisler Pessoa’” deve-se ler “Unidade Básica de Saúde 
Butantã”. 
Sala das Sessões, em 
CARLOS NEDER 
Vereador - PT” 
JUSTIFICATIVA 
Visa a presente emenda corrigir equívoco cometido no projeto em tela, ao denominar, 
erroneamente, a Unidade Básica de Saúde do Butantã. 
“EMENDA Nº 03 AO PROJETO DE LEI Nº 835/03 
Altera os provimentos dos cargos que especifica, constantes da Tabela A e da Tabela 
B, pertencentes ao Anexo IV do projeto de lei nº 835/03. 
Art. 1º. Os provimentos dos cargos denominados “Coordenador de Unidade de Saúde”, 
constantes da Coluna “Situada Nova”, da Tabela “A” e na Tabela “B”, constantes do 
Anexo IV do projeto de lei nº 835/03, passam a vigorar com a seguinte redação: 
“PROVIMENTO: Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre servidores 
públicos, vinculados ao Sistema Único de Saúde, portadores de diploma de nível 
superior, reconhecido pelo órgão competente, dentre as profissões reconhecidas como 
da Saúdepelo Conselho Nacional da Saúde”. 
Sala das Sessões, em 
CARLOS NEDER 
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Vereador - PT” 
JUSTIFICATIVA 
Visa a presente emenda unificar o provimento de cargos similares de Coordenador de 
Unidade de Saúde, transformados ou criados, e garantir que esses cargos sejam 
preenchidos por servidores públicos, vinculados ao Sistema Único de Saúde, 
portadores de diploma de nível superior, reconhecido pelo órgão competente, dentre 
as profissões reconhecidas como da Saúde pelo Conselho Nacional da Saúde, de forma 
a assegurar que as funções atinentes aos referidos cargos sejam exercidas por 
profissionais capacitados para tanto e integradas às diretrizes que devem nortear a 
implantação do SUS no Município. 
“EMENDA 04 AO PL 835/2003. 
Acrescenta-se o art. 25 ao PL 835/2003 com a seguinte redação, renumerando-se os 
seguintes: 
“Art. 25 O inciso II do art. 12 da lei 13.399 de 1º de agosto de 2002 passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
“Art. 12................................................... 
I - ........................................................... 
II - Coordenadoria de Assistência Social e Desenvolvimento, responsável pelas ações 
nas áreas de trabalho,assistência social, abastecimento, esporte, lazer e cultura, 
habitação e atividades afins.” 
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2003 
NABIL BONDUKI 
Justificativa 
Esta emenda pretende adequaar o nome da supra-citada coordenadoria para que ele 
reflita suas reais atribuições e esteja de acordo com o restante da estrutura da 
Prefeitura Municipal de São Paulo.” 


