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PUBLICADO DOM 24/05/2005 
 
 
 
 
PARECER N° 218/05 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE 
O PROJETO DE LEI Nº 503/04. 
O presente projeto de lei de autoria do Nobre Vereador Celso Jatene institui o Dia 
do Profissional em Terapias Naturais e do Naturólogo no Calendário Oficial de 
Eventos da Cidade de São Paulo, a ser comemorado, anualmente, no dia 23 de 
março. 
O evento, segundo a justificativa do autor, deverá homenagear a categoria dos 
profissionais em Terapias Naturais que, com sua dedicação, têm contribuído para o 
combate dos males que afetam inúmeras pessoas que buscam nessa técnica o 
alívio que muitas vezes não é proporcionado pela medicina tradicional. 
A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a propositura encontra amparo 
nos artigos 13, inciso I e 37, caput, ambos da Lei Orgânica do Município e proferiu 
parecer pela legalidade (fl. 10). 
No âmbito de competência desta Comissão, a iniciativa merece prosperar, pois 
inserir no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo um dia comemorativo 
homenageando os profissionais dessa categoria significa acima de tudo valorizar as 
culturas tradicionais dos povos que têm grande valor terapêutico amplamente 
reconhecido pela Organização Mundial da Saúde – OMS. As terapias naturais 
utilizam-se de recursos não intervencionistas e têm se mostrado eficazes no 
tratamento de inúmeras doenças tais como cistite, bronquite, tosse, cefaléia, entre 
outras. Importante ressaltar que são formas de tratamento de baixo custo, 
portanto acessível à grande maioria da população, são saudáveis e em sua grande 
maioria não possui efeitos colaterais. 
Em face do exposto, favorável é nosso parecer. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 26/04/05. 
Claudete Alves - Presidente  
Ademir da Guia -Relator 
Aurélio Nomura 
Beto Custódio 
Carlos Apolinário 
Claudinho de Souza 
Myryan Athié 
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PARECER N° 218/05 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE 
O PROJETO DE LEI Nº 503/04. 
O presente projeto de lei de autoria do Nobre Vereador Celso Jatene institui o Dia 
do Profissional em Terapias Naturais e do Naturólogo no Calendário Oficial de 
Eventos da Cidade de São Paulo, a ser comemorado, anualmente, no dia 23 de 
março. 
O evento, segundo a justificativa do autor, deverá homenagear a categoria dos 
profissionais em Terapias Naturais que, com sua dedicação, têm contribuído para o 
combate dos males que afetam inúmeras pessoas que buscam nessa técnica o 
alívio que muitas vezes não é proporcionado pela medicina tradicional. 
A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a propositura encontra amparo 
nos artigos 13, inciso I e 37, caput, ambos da Lei Orgânica do Município e proferiu 
parecer pela legalidade (fl. 10). 
No âmbito de competência desta Comissão, a iniciativa merece prosperar, pois 
inserir no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo um dia comemorativo 
homenageando os profissionais dessa categoria significa acima de tudo valorizar as 
culturas tradicionais dos povos que têm grande valor terapêutico amplamente 
reconhecido pela Organização Mundial da Saúde – OMS. As terapias naturais 
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utilizam-se de recursos não intervencionistas e têm se mostrado eficazes no 
tratamento de inúmeras doenças tais como cistite, bronquite, tosse, cefaléia, entre 
outras. Importante ressaltar que são formas de tratamento de baixo custo, 
portanto acessível à grande maioria da população, são saudáveis e em sua grande 
maioria não possui efeitos colaterais. 
Em face do exposto, favorável é nosso parecer. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 26/04/05. 
Claudete Alves - Presidente 
Ademir da Guia – Relator 
Myryan Athié 
Aurélio Nomura 
Carlos Apolinário 
Beto Custódio 
Claudinho de Souza 
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