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PARECER 349/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 206/2018. 

O Projeto de Lei 206/2018, apresentado pela Vereadora Rute Costa, objetiva instituir o 
Programa Cuidados de Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida ou de Doentes 
Crônicos, com vistas a atender cidadãos que não tenham condições físicas, sensoriais ou 
cognitivas e suprirem suas próprias necessidades. 

Conforme a proposição, farão parte do referido Programa as seguintes atividades: 

� estímulos a cuidados preventivos de saúde; 

� orientação sobre administração de medicamentos de rotina e outros procedimentos 
de saúde; 

� palestras sobre cuidados com higiene pessoal; 

� auxílio e acompanhamento em deslocamentos necessários; 

� auxílio e acompanhamento em transferências de locais dentro do domicílio; 

� apoio psicológico. 

O programa atenderá com prioridade a população em estado de vulnerabilidade e 
padronizará o atendimento às pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou doentes 
crônicos. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa foi de parecer pela 
legalidade da matéria, mas apresentou uma proposta de substitutivo para que a redação esteja 
em conformidade com a técnica de elaboração legislativa. 

De acordo com o censo brasileiro de 2010 do IBGE, o Brasil possuía naquele ano 
15.750.969 pessoas com algum tipo de deficiência visual, auditiva, intelectual ou motora, sendo 
que a cidade de São Paulo tinha 810.080 pessoas nesta condição. 

Tendo em vista que a propositura pretende melhorar a qualidade de vida das pessoas 
com deficiências físicas, sensoriais ou cognitivas, quanto ao mérito, a Comissão de 
Administração Pública manifesta-se favorável à aprovação do projeto de lei, nos termos do 
substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, em 03/04/2019 

Gilson Barreto (PSDB) - Presidente. 

Zé Truin (PHS) - Relator 

André Santos (PRB) 

Antonio Donato (PT) 

Janaína Lima (NOVO) 

Alfredinho (PT) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/04/2019, p. 98 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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