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PARECER CONJUNTO N°608/2021 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 22/2021. 

O presente projeto, de autoria da nobre Vereadora Erika Hilton, altera a Lei nº 14.485, 
de 19 de julho de 2007, para incluir no Calendário Oficial do Município de São Paulo, o "Dia 
Municipal pela Vacinação e em defesa das trabalhadoras da saúde", a ser comemorado 
anualmente no dia 17 de janeiro, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade por meio de substitutivo elaborado a fim de adaptar o texto aos termos propostos, 
bem como às regras de técnica legislativa elencadas na Lei Complementar n° 95, de 26 de 
fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. 

A justificativa do projeto aponta que os profissionais de saúde constituem um grupo de 
risco para a Covid-19 por estarem expostos diretamente aos pacientes infectados, o que faz 
com que recebam uma alta carga viral (milhões de partículas de vírus). Além disso, estão 
submetidos a enorme estresse ao atender esses pacientes, muitos em situação grave, em 
condições de trabalho, frequentemente, inadequadas. Ainda assim, trabalhadores da saúde 
continuam firmes na linha de frente do combate à Covid-19 enfrentando escassez de 
equipamentos, materiais e EPIs. Em nível global, cerca de 70% das equipes de trabalho em 
saúde e serviço social são compostas por profissionais mulheres, incluindo, além de médicas, 
enfermeiras, parteiras e trabalhadoras de saúde da comunidade. De acordo com dados 
divulgados pelo Conselho Federal de Enfermagem, até a presente data tivemos no Brasil mais 
de 46 mil profissionais da saúde infectados e 519 óbitos, sendo que do total de infecções, 85% 
eram mulheres. É por isso que continuamos na luta para aumentar a presença de mulheres em 
espaços de liderança, o que é fundamental para que as contribuições e as necessidades 
próprias das mulheres sejam vistas e atendidas tanto no nível das organizações como no nível 
das políticas de Estado. É por isso que precisamos registrar e valorizar a atuação das mulheres 
na linha de frente do combate à pandemia. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, diante do exposto e reconhecendo o 
mérito de se homenagear as trabalhadoras da saúde que estão na linha de frente no combate 
à pandemia, se manifesta favoravelmente ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça 
e Legislação Participativa. 

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 Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 30.06.2021. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. 

Ver. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY (PT) 

Ver. ELI CORRÊA (DEM) 

Ver. SANDRA SANTANA (PSDB) 

Ver. SONAIRA FERNANDES (REPUBLICANOS) - CONTRA 
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Ver. CRIS MONTEIRO (NOVO) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Ver. FERNANDO HOLIDAY (NOVO) 

Ver. ISAC FELIX (PL) 

Ver. JAIR TATTO (PT) 

Ver. JANAÍNA LIMA (NOVO) 

Ver. DELEGADO PALUMBO (MDB) 

Ver. DR SIDNEY CRUZ (SOLIDARIEDADE) 

Ver. ELAINE DO QUILOMBO PERIFÉRICO (PSOL) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/07/2021, p. 112 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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