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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA, 
SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, IDOSO E MULHER, E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 227/2009. 
        O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Adolfo Quintas, “dispõe 
sobre o atendimento integral ao Portador de Pé Diabético no Município de São Paulo” 
visando prevenir, diagnosticar e tratar os diversos tipos de lesões que o paciente 
diabético pode apresentar nos pés, sendo que a Rede Hospitalar, Assistência Médica 
Ambulatorial (AMA), Unidade Básica de Saúde (UBS) e Atendimento Ambulatorial do 
município de São Paulo, oferecerão os serviços de podologia, em datas e horários pré-
agendados, aos pacientes diabéticos e promoverão também campanhas de 
esclarecimento sobre a importância dos cuidados com os pés desses pacientes. 
        Justifica o autor que 55 (cinquenta e cinco) mil amputações que ocorrem 
anualmente no Brasil são decorrentes da diabete e o presente projeto tem o intuito de 
contribuir para a diminuição das amputações de membros inferiores dos pacientes 
diabéticos, proporcionando uma melhora na qualidade de vida e diminuindo os efeitos 
psicológicos deste procedimento, reduzindo também os gastos diretos e indiretos 
decorrentes da amputação. 
        A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela 
legalidade. 
        As comissões de Administração Pública, e de Saúde, Promoção Social, Trabalho, 
Idoso e Mulher, considerando os relevantes benefícios ao expressivo número de 
pacientes e a possibilidade de redução de custos e despesas associados ao tratamento 
da enfermidade, posicionam-se FAVORAVELMENTE à aprovação do presente projeto. 
        No âmbito de sua competência, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, de modo que o 
parecer é FAVORÁVEL ao projeto. 
        Sala das Comissões Reunidas, 
        COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
        Quito Formiga (PR) 
        Penna (PV) 
        Domingos Dissei (DEM) 
        Francisco Chagas (PT) 
        COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, IDOSO E MULHER 
        Milton Ferreira (PPS) 
        Noemi Nonato (PSB) 
        Claudio Prado (PDT) 
        Sandra Tadeu (DEM) 
        COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
        Donato (PT) 
        Wadih Mutran (PP) 
        Aurélio Miguel (PR) 
        Gilson Barreto (PSDB) 
        Adilson Amadeu (PTB) 
        Floriano Pesaro (PSDB)” 
 


