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PARECER CONJUNTO N° 1075/2021 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO AO PROJETO DE RESOLUCAO Nº 6/2021. 
O presente projeto, de autoria dos nobres VereadoresRinaldi Digilio e Faria De Sá, 

institui a frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com transtorno do espectro 
autista no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer 
pelalegalidade com substitutivo. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável ao substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Segundo o artigo Diagnosticando o transtorno autista: aspectos fundamentais e 
considerações práticas de Silva e Mulick, o transtorno autista (ou autismo infantil) faz parte de 
um grupo de transtornos do neurodesenvolvimento denominados Transtornos Globais do 
Desenvolvimento (TGDs), Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TIDs) ou Transtornos do 
Espectro do Autismo (TEAs). Esse grupo de transtornos compartilha sintomas centrais no 
comprometimento em três áreas específicas do desenvolvimento, a saber: (a) déficits de 
habilidades sociais, (b) déficits de habilidades comunicativas (verbais e não-verbais) e (c) 
presença de comportamentos, interesses e/ou atividades restritos, repetitivos e estereotipados. 
Além do transtorno autista, fazem parte desse grupo o transtorno (ou síndrome) de Asperger, o 
transtorno desintegrativo da infância (ou outro transtorno desintegrativo da infância), o 
transtorno (ou síndrome) de Rett e o transtorno global do desenvolvimentosem outra 
especificação (incluindo o autismo atípico). 

A justificativa do projeto pondera que a Frente Parlamentar terá como foco a promoção 
de debates, seminários e palestras, com o objetivo de proteger os direitos e propor melhorias 
para essas pessoas. A Frente pretende, ainda, dar sua contribuição para proporcionar 
atendimento adequado na utilização de serviços, públicos e privados, de saúde e educação. 
Integrarão no grupo, vereadores, psicólogos, mães e pais de autistas, advogados, médicos, 
demais especialistas e representantes de entidades da sociedade civil que subscreverem o 
termo de adesão. 

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 emerece prosperar, eis 
que o projeto visa promover os direitos das pessoas com transtornos do 
neurodesenvolvimento, sendo, portanto,favorável o parecer 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, 15 de setembro de 2021. 

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER 

Ver. Alfredinho (PT) 

Ver. Felipe Becari (PSD) 
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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 o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/09/2021, p. 127 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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