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De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução n.º 2, de 26 de
abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está aberto a partir desta data, por
5 (cinco) sessões ordinárias, o prazo para interposição de recurso contra a deliberação
pelas comissões dos projetos abaixo relacionados, na forma do último substitutivo
apresentado, quando houver, ou do texto original:
4) PL 313/2020 - Autor: Ver. RINALDI DIGILIO (PSL)
PARECER Nº 901/2020 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE EM 17/09/2020, PÁGINA
102, COLUNA 1.
PARECER CONJUNTO Nº 1209/2020 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO
OFICIAL DA CIDADE EM 04/12/2020, PÁGINA 100, COLUNA 1.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/12/2020, p. 96
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.

PARECER CONJUNTO N° 1209/2020 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 313/2020.
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Rinaldi Digilio, altera a Lei nº
14.485, de 19 de julho de 2007, com a finalidade de incluir no Calendário Oficial de Eventos da
Cidade de São Paulo o Dia do Autista.
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de
Legalidade na forma de Substitutivo.
Segundo a justificativa do projeto o autismo - nome técnico oficial: Transtorno do
Espectro do Autismo (TEA) - é uma condição de saúde caracterizada por déficit na
comunicação social (socialização e comunicação verbal e não verbal) e comportamento
(interesse restrito e movimentos repetitivos). Não há só um, mas muitos subtipos do transtorno.
Tão abrangente que se usa o termo "espectro", pelos vários níveis de comprometimento - há
desde pessoas com outras doenças e condições associadas (comorbidades), como deficiência
intelectual e epilepsia, até pessoas independentes, com vida comum, algumas nem sabem que
são autistas, pois jamais tiveram diagnóstico.
A justificativa do projeto ainda aponta que em 2007, a ONU decretou todo 2 de abril
como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo (em inglês, World Autism Awareness Day),
quando vários cartões-postais do mundo iluminam-se de azul em prol da causa para chamar a
atenção da sociedade ao tema, como o Cristo Redentor, no Brasil, o Empire State, nos EUA, a
CN Tower, no Canadá, a Torre Eiffel, na França, as pirâmides do Egito, entre outros.
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende
que o presente projeto deve prosperar, eis que promove a conscientização da sociedade
paulistana acerca de uma condição de saúde que deve ser acolhida, respeitada e

compreendida. Em face do exposto, o parecer é favorável ao substitutivo da Comissão de
Constituição, Justiça e Legislação Participativa.
Tendo em vista o aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não
contempla adversidades em relação ao projeto, eis que a presente propositura atende à
normatização orçamentária vigente, assim como respeita os dispositivos legais que versam
acerca das matérias de cunho fiscal. Portanto, o parecer é favorável ao substitutivo da
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.
Sala das Comissões Reunidas, 1º/12/2020.
Comissão de Educação, Cultura e Esportes
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Antonio Donato (PT)
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Rodrigo Goulart (PSD)
Isac Felix (PL)
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Atílio Francisco (REPUBLICANOS)

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/12/2020, p. 100
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.
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