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PARECER CONJUNTO N° 258/2022 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO AO PROJETO DE LEI Nº 760/2020. 
O presente projeto, de autoria dos nobres Vereadores Arselino Tatto e Jair Tatto, cria o 

Programa Censo de Pessoas com TEA - Transtorno do Espectro Autista - e de seus Familiares 
no município de São Paulo, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável com substitutivo 
apresentado tão somente com o objetivo de modificar as referências a secretarias municipais 
constante do caput do artigo 4º e adequar a técnica de elaboração legislativa. 

O projeto em análise cria o Programa Censo de Pessoas com TEA - Transtorno do 
Espectro Autista - e de seus Familiares (família nuclear) e seu cadastramento, no âmbito do 
município de São Paulo, com o objetivo de identificar, mapear e cadastrar o perfil sócio-
econômico-étnico-cultural das pessoas com TEA e seus familiares, com vistas ao 
direcionamento das políticas públicas de saúde, educação, trabalho e lazer desse segmento 
social. A instituição ou órgão responsável pela elaboração e execução do Programa 
empreenderá estudos para desenvolver outros indicadores de forma a subsidiar com dados 
estatísticos a melhoria da qualidade no tratamento da pessoa com TEA e, visando uma solução 
futura por meio de políticas públicas de incentivo específico, poderá informar: a quantidade de 
profissionais especialistas disponíveis e imprescindíveis ao tratamento multidisciplinar do 
autismo que atendem na rede pública e privada de forma georreferenciada na capital, região 
metropolitana e interior; e qual seria o déficit de profissionais especializados. 

Segundo a justificativa, a propositura objetiva fazer o levantamento por meio de 
pesquisa específica que identificará quantos são e onde estão as pessoas com TEA para, 
então, desenvolver e aprimorar políticas públicas. A atuação do município na primeira infância 
é importante para promover o desenvolvimento ideal e o bem-estar das pessoas com 
transtorno do espectro autista. O monitoramento do desenvolvimento infantil como parte dos 
cuidados de saúde materno-infantil de rotina é fundamental para a qualidade de vida. O censo 
possibilita identificar as crianças com TEA e suas famílias recebem informações relevantes, 
serviços, referências, apoio prático de acordo com suas necessidades individuais e as 
intervenções psicossociais, tais como o tratamento comportamental e programas de 
treinamento de habilidades para pais e outros cuidadores, reduzindo as dificuldades e as 
desigualdades no comportamento social, com impacto positivo no bem-estar. 

Em face do exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no 
âmbito de sua competência, entende que o presente projeto é meritório e merece prosperar, 
eis que visa, por meio de dados estatísticos, promover melhorias para a vida das pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista, sendo, portanto, favorável o parecer ao substitutivo da 
Comissão de Administração Pública. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não encontra 
óbices, tendo em vista que o objeto da propositura respeita os instrumentos normativos 
orçamentários vigentes, assim como está alinhado com os dispositivos legais relativos à 
matéria fiscal. Portanto, o parecer é favorável ao substitutivo da Comissão de Administração 
Pública. 
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Sala das Comissões Reunidas, 05/04/2022. 

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER 

Ver. Alfredinho (PT) 

Ver. Dr. Sidney Cruz (SOLIDARIEDADE) 

Ver. Felipe Becari (UNIÃO) 

Ver.ª Juliana Cardoso (PT) 

Ver.ª Luana Alves (PSOL) 

Ver. Rinaldi Digilio (UNIÃO) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Ver. Atílio Francisco (REPUBLICANOS) - Contrário 

Ver. Danilo do Posto de Saúde (PODE) 

Ver. Fabio Riva (PSDB) 

Ver. Gilberto Nascimento (PSC) - Contrário 

Ver. Isac Felix (PL) 

Ver. Jair Tatto (PT) 

Ver.ª Janaína Lima (NOVO) 

Ver. Marcelo Messias (MDB) - Contrário 

 
 
Este texto não substitui os publicados no Diário Oficial da Cidade em 13/04/2022, p. 143, e em 
26/04/2022, p. 115 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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