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PARECER CONJUNTO N° 1281/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 

ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA; DE SAÚDE, 
PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER, E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 016/2017. 
O presente projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Nunes, dispõe sobre 

a obrigatoriedade das Unidades Hospitalares da Rede Pública e Privada do Município de São 
Paulo de realizarem os exames para diagnóstico precoce da encefalopatia crônica não 
progressiva da infância (PC - paralisia cerebral) - DIPREPAC - nos recém-nascidos, e dá outras 
providências. 

De acordo com a propositura, os exames devem ser realizados no momento do 
nascimento e repetidos de 12 (doze) em 12 (doze) horas, no mínimo, até a saída da 
maternidade, salvo quando, por determinação médica, outro período for julgado necessário. A 
implantação do exame se dará de forma progressiva, subordinada à comprovação da 
existência de condições técnicas e viabilidade econômica para tal, a critério do Executivo. 

O Autor argumenta que "na paralisia cerebral severa quanto mais cedo for 
diagnosticado mais cedo se iniciará a estimulação precoce que tem como objetivo fazer com 
que a criança através do manuseio e posicionamento perceba seu corpo e a partir daí tenha 
possibilidade de interagir com o ambiente, tendo mais chances de desenvolver o máximo do 
seu potencial". 

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

A Comissão de Administração Pública destaca que a propositura reveste-se de 
interesse público e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, no âmbito de sua competência, entende que a propositura é meritória e deve 
prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer. 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher sublinha que a matéria é 
oportuna e meritória. Portanto, consigna parecer favorável ao projeto. 

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. 

Sala das Comissões Reunidas,12/09/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/09/2017, p. 81 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.   
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