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PARECER CONJUNTO Nº 72/2019 DAS COMISSOES REUNIDAS DE 
SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI 258/2017. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador George Hato, dispõe sobre a 

instalação de botões de emergência nos estabelecimentos de saúde do município de São 
Paulo e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com apresentação de substitutivo para adequar o projeto à técnica legislativa 
vigente. 

A Comissão de Administração Pública exarou parecer Favorável, na forma do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação participativa. 

O presente projeto de lei visa instalar em estabelecimentos de saúde pública botões de 
emergência com o intuito de preservar a segurança dos pacientes, funcionários e 
frequentadores do local. Com o aumento dos assaltos, arrastões e agressões aos funcionários 
e pacientes dos postos de saúde, esta medida busca uma alternativa para minimizar tal 
violência. 

No âmbito da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, quanto ao 
mérito que devemos analisar, entende-se que o presente projeto merece prosperar, sendo, 
portanto, favorável o parecer nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Portanto, o parecer é favorável ao 
projeto nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 27/02/2019 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/03/2019, p. 112 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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