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PARECER CONJUNTO N° 940/2021 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE ECONÔMICA; DE SAÚDE,
PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER, E DE FINANÇAS E

ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 652/2018.

O presente projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Gilberto Nascimento (PSC),
dispõe  sobre  a  instalação  de  câmeras  de  monitoramento  em  Instituições  de  Longa
Permanência de Idosos (ILPI), no âmbito da Cidade de São Paulo e dá outras providências.

De acordo com a propositura, as Instituições de Longa Permanência de Idosos deverão
contar com câmeras de vídeo que possibilitem o monitoramento interno em tempo real, através
da rede mundial de computadores (internet), acessível aos responsáveis pelo idoso, mediante
o fornecimento de senha de acesso ao sistema de câmeras.

As câmeras deverão ser  instaladas em áreas de uso comum de permanência  dos
idosos, sendo vedada a sua instalação em banheiros, vestiários e em ambientes de uso estrito
a fim de preservar a privacidade do indivíduo, sendo, ainda, obrigatória a afixação de cartaz,
visível  e  público,  informando  a  existência  do  sistema,  conforme  exposto  no  substitutivo
aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

O  proponente,  ao  fundamentar  o  projeto,  destaca  que  a  utilização  do  sistema  de
monitoramento  tem  o  objetivo  de  coibir  violência  contra  idosos,  e  vai  possibilitar  aos
responsáveis pelos idosos o acompanhamento dos familiares, garantindo assim uma relação
de confiança e contribuindo principalmente para uma estadia com qualidade e segurança para
os idosos.

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela
legalidade da propositura, nos termos de um substitutivo que visa resguardar a intimidade e a
privacidade dos idosos, bem como confere à proposta contornos de cunho mais programático.

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável à aprovação do projeto
de  lei,  nos  termos  do  substitutivo  da  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Legislação
Participativa, evidenciando, em seu parecer,  que a aprovação do projeto em epígrafe pode
representar um passo importante para a segurança das pessoas atendidas nas Instituições de
Longa Permanência para Idosos.

A  Comissão  de  Trânsito,  Transporte  e  Atividade  Econômica,  no  âmbito  de  sua
competência, destaca que o projeto em pauta é oportuno, uma vez que a sua aprovação pode
representar  um passo  importante  para  melhoria  do  bem-estar  da  população  atendida  nas
instituições a que se refere a proposta, sendo favorável o parecer, nos termos do substitutivo
da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa .

A  Comissão  de  Saúde,  Promoção  Social,  Trabalho  e  Mulher,  no  âmbito  de  sua
competência, destaca o mérito do projeto em possibilitar avanços na prevenção de riscos à
saúde da pessoa idosa. Dessa forma, esta Comissão consigna parecer favorável, nos termos
do substitutivo da 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. Favorável, portanto, é o parecer, nos
termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

Sala das Comissões Reunidas, 1º de setembro de 2021.



COMISSÃO DE TRÂNSITO,  TRANSPORTE,  ATIVIDADE ECONÔMICA,  TURISMO,
LAZER E GASTRONOMIA

Ver. Adilson Amadeu (DEM)

Ver. Camilo Cristófaro (PSB)

Ver. Danilo do Posto de Saúde (PODE)

Ver. João Jorge (PSDB)

Ver. Marlon Luz (PATRIOTA)

Ver. Missionário José Olímpio (DEM)

Ver. Senival Moura (PT)

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER

Ver. Alfredinho (PT)

Ver. Fábio Riva (PSDB)

Ver. Felipe Becari (PSD)

Ver.ª Juliana Cardoso (PT)

Ver.ª Luana Alves (PSOL)

Ver. Rinaldi Digilio (PSL)

Ver. Xexéu Tripoli (PSDB)

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ver. Atílio Francisco (REPUBLICANOS)

Ver. Delegado Palumbo (MDB)

Ver. Dr. Sidney Cruz (SOLIDARIEDADE)

Ver.ª Elaine do Quilombo Periférico (PSOL)

Ver. Fernando Holiday (NOVO)

Ver. Isac Felix (PL)

Ver. Jair Tatto (PT)

Ver.ª Janaína Lima (NOVO)

Ver. Marcelo Messias (MDB)

Este  texto  não  substitui  os  publicados  no  Diário  Oficial  da  Cidade  em  04/09/2021,  p.  109,  e  em
14/10/2021, p. 128

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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