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PARECER 407/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 382/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Rute Costa, dispõe sobre a 
disponibilização de cursos práticos e teóricos sobre maternidade para famílias de baixa renda, 
e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, o curso de maternidade oferecerá informações sobre 
cuidados com os recém-nascidos, informações de saúde pra mãe e bebê, primeiros socorros, 
auxílio psicológico e jurídico, e poderá ser frequentado por mulheres grávidas e/ou membros de 
famílias com crianças de até 02 (dois) anos de idade. 

Na justificativa que acompanha o projeto de lei, a autora argumenta que a propositura 
visa melhorar o conhecimento das comunidades periféricas, socialmente e economicamente 
excluídas, sobre o cuidado com bebês recém-nascidos e crianças de até dois anos de idade, 
objetivando tornar a relação entre a família e a criança mais saudável, segura e favorável para 
o surgimento de diálogo entre os pais, criando hábitos saudáveis e incentivando a educação 
formal. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, apresentando substitutivo ao projeto de lei a fim de adequar seu 
texto à melhor técnica legislativa. 

Atualmente a Prefeitura de São Paulo disponibiliza para as gestantes da cidade a Rede 
de Proteção à Mãe Paulistana. 

O Programa, que teve início em 2006, oferece uma assistência completa às mães e 
aos recém-nascidos até completarem um ano de vida. As gestantes cadastradas têm direito ao 
pré-natal (consultas médicas durante o período de gestação), assim como o acompanhamento 
médico após o nascimento da criança; transporte público gratuito e enxoval para o bebê. Outro 
fato interessante é que as pacientes podem visitar, antecipadamente, a maternidade em que 
darão à luz seu bebê. (fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo). 

A "Rede de Proteção à Mãe Paulistana também é Rede Cegonha" é uma estratégia do 
SUS que tem como objetivo assistir a gestante durante o ciclo de gravidez, desde as consultas 
de pré-natal (no mínimo sete), o parto, o puerpério até o segundo ano de vida do bebê. 

A Mãe Paulistana está presente em 436 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 23 
Ambulatórios Especialidades, em 37 hospitais, sendo 11 Municipais, 9 Estaduais, 4 
Conveniados ao SUS, 5 OSs Estaduais, 2 OSs Municipais, 5 Universitários + 1 Casa de Parto. 
(Dados do ano de 2011) 

Em relação ao pré-natal, de março de 2006 a setembro de 2011 foram realizadas 
3.508.470 consultas, 4.350.158 exames e 642.138 ultrassonografias obstétricas 

O índice de aprovação entre as participantes do programa chega a 94%, segundo 
pesquisa do Ibope (outubro/2006). 

Observe-se que o programa Mãe Paulistana não oferece cursos para gestantes e 
familiares, ao contrário do que pretende a propositura. 

Sem prejuízo de uma análise mais detalhada da Comissão de mérito subsequente, a 
qual possui maior proximidade com a matéria em tela, quanto ao mérito, a Comissão de 
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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 10/04/2019. 

Gilson Barreto - Presidente (PSDB) 

Alfredinho (PT) 

André Santos (PRB) 
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Zé Turin- Relator 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/04/2019, p. 97 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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