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PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES REUNIDAS DE SAÚDE, 
PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 388/2015. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre vereador Quito Formiga, altera a Lei Nº 

14.485, de 19 de julho de 2007 com a finalidade de instituir a "Semana da Conscientização e 
Divulgação do Símbolo Internacional de Surdez", a ser comemorado anualmente na semana do 
dia 08 de janeiro, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade, porém apresentou substitutivo a fim de adaptar o texto às regras de técnica 
legislativa. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes manifestou-se favoravelmente a 
propositura nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa (CCJLP). 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, eis que visa divulgar 
amplamente a importância do símbolo da surdez identificando a presença de pessoas com 
deficiência auditiva. Ao ampliar o reconhecimento de locais que possibilitam o seu acesso, 
circulação e serviços habilitados, como a utilização de película com este símbolo no vidro de 
seu veículo para com isso informar que qualquer comunicação com esta pessoa deverá ser 
feito com a utilização de faróis ou outro tipo de abordagem. Assim, favorável é o parecer de 
acordo com o substitutivo da CCJLP. 

Quanto ao aspecto financeiro nada temos 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 da Comissão de Finanças e 
Orçamento nos termos do substitutivo da CCJLP. 

Sala das Comissões Reunidas, 

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER 

Calvo (PMDB) 

Natalini (PV) 

Noemi Nonato (PROS) 

Wadih Mutran (PDT) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Jair Tatto (PT) 

Milton Leite (DEM) 

Ota (PROS) 

Paulo Fiorilo (PT) 

Ricardo Nunes (PMDB) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/02/2016, p. 97 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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