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PARECER Nº 1958/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 140/2019. 

De inciativa do Vereador Toninho Paiva (PL) e coautoria do Vereador Eduardo Tuma 
(PSDB), o Projeto de Lei 140/2019 dispõe sobre a instituição de cartilha de orientação para 
prevenir as quedas sofridas pelos idosos, e dá outras providências. O projeto propõe a criação 
de cartilha com linguagem simples, ilustrações e orientação aos idosos quanto aos cuidados a 
serem observados em casa, nas ruas, em transportes públicos e em outras situações de risco 
de queda. Este material deverá ser distribuído de forma gratuita em unidades de saúde, 
hospitais municipais e subprefeituras. 

Na respectiva fundamentação, o autor apresenta matéria divulgada em jornal 
acadêmico, da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, acerca das quedas sofridas 
por idosos. No referido estudo foi apontado, entre outros aspectos, que em  geral (os idosos) 
não têm consciência das limitações impostas pelo avanço da idade e se expõem mais a 
acidentes (fls. nº 03). Dessa forma, destaca o proponente a importância da produção de 
material de orientação e prevenção, tendo em visa que a queda representa um grave problema 
de saúde pública devido às suas consequências que vão desde lesões leves, medo de cair 
repetidas vezes, até fraturas, dependência, hospitalização e institucionalização (fls. nº 04). 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa posicionou-se pela 
legalidade do projeto, na forma de um texto substitutivo, apresentado com vistas a ajustar a 
redação às normas técnicas de elaboração legislativa. 

Quanto aos aspectos que esta Comissão de Administração Pública deve analisar, 
destaca-se que o projeto é oportuno e se reveste de elevado interesse público, uma vez que 
representa uma iniciativa que favorecerá a prevenção à saúde da população idosa. Contudo, 
propomos um texto substitutivo tendo em vista prever a possibilidade de disponibilizar a cartilha 
a que se refere o projeto na página eletrônica da Prefeitura, em link de fácil acesso. 

Favorável, portanto, o parecer, nos termos do substitutivo a seguir. 

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PROJETO DE 
LEI 140/2019 

Dispõe sobre a instituição de cartilha de orientação para prevenir as quedas sofridas 
pelos idosos, e dá outras providências 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária, a instituir a cartilha de orientação para prevenir as quedas sofridas pelos idosos. 

Art. 2º A cartilha, escrita em linguagem simples, devidamente ilustrada, orientará os 
idosos quanto aos cuidados que devem seguir em casa, nas ruas, nos transportes públicos e, 
em outras situações de risco de queda, para se prevenirem dos eventuais tombos que 
comprometam a integridade física. 

Art. 3º A cartilha será distribuída, gratuitamente, nas unidades de saúde, hospitais 
municipais e subprefeituras. 

Parágrafo único. A cartilha de que trata o caput deste artigo, a critério do Poder 
Executivo, será disponibilizada em sua forma digital no endereço eletrônico da Prefeitura 
Municipal de São Paulo, em link de fácil acesso. 



Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º  Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 16 de outubro de 2019. 

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 

Zé Turin - (PHS) - Relator 

Alfredinho - (PT) 

Antonio Donato - (PT) 

Janaína Lima - (NOVO) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/10/2019, p. 114 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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