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PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; DE SAÚDE, 
PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER; E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 602/2015 
Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa dos nobres Vereadores Calvo e George Hato, 

que estabelece a realização, durante o mês de dezembro, na circunscrição do Município, de 
atividades e mobilizações direcionadas ao enfrentamento do HIV/AIDS e outras DST (doenças 
sexualmente transmissíveis), com foco na conscientização, prevenção, assistência, proteção e 
promoção dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV/Aids, no âmbito do chamado 
"Dezembro Vermelho". 

A propositura estabelece que as referidas atividades deverão contribuir para a resposta 
brasileira à epidemia incluindo, dentre outras ações: 

I - iluminação de prédios públicos com luzes de cor vermelha; 

II - promoção de palestras e atividades educativas; 

III - veiculação de campanhas de mídia; 

IV - realização de eventos. 

De acordo com a justificativa, objetiva-se desenvolver ações educativas junto aos 
diversos setores sociais e governamentais, com vistas ao esclarecimento amplo e geral a 
respeito do tema, bem como a disseminação de mensagens de apoio e solidariedade. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
Legalidade do projeto. 

A Comissão de Administração Pública, considerando que a iniciativa apresenta-se 
adequada e oportuna no que diz respeito ao interesse público, consigna voto FAVORÁVEL ao 
projeto. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, quantos aos aspectos de interesse 
público e de mérito que deve analisar, entende que a presente matéria deve receber a 
aprovação desta Casa de Leis e, portanto, consigna voto FAVORÁVEL ao projeto. 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, tendo em vista a 
importância da presente iniciativa, consigna voto favorável ao Projeto. 

A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a opor, 
visto que as despesas com a sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 

Sala das Comissões Reunidas, em 25/11/2015. 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Alessandro Guedes (PT) 

Laércio Benko (PHS) 

Jonas Camisa Nova (DEM) 

Valdecir Cabrabom (PTB) 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Reis (PT) 

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER 

Calvo (PMDB) 

Aníbal de Freitas (PSDB) 

Natalini (PV) 

Noemi Nonato (PROS) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

José Police Neto (PSD) 

Adilson Amadeu (PTB) 

Aurélio Nomura (PSDB) 

Jair Tatto (PT) 

Ota (PROS) 

Paulo Fiorilo (PT) 

Ricardo Nunes (PMDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/12/2015, p. 119 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

