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PARECER N° 628/2021 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 231/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Gilberto Natalini e Aurélio 
Nomura, "Dispõe sobre a inclusão de Campanhas de Conscientização sobre Doação de 
Órgãos e Transplantes nas escolas da Rede municipal de São Paulo e dá outras providências". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
Legalidade, na forma de substitutivo. 

A Comissão de Administração Pública manifestou-se favoravelmente ao substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

O projeto em tela propõe instituir nas escolas da rede municipal de ensino de São 
Paulo a "Campanha de Conscientização sobre Doação de Órgãos e Transplantes" no mês de 
setembro de cada ano (Setembro Verde). 

O Executivo, por meio da Secretaria Municipal da Educação posicionou-se no sentido 
do prosseguimento da matéria, considerando que a proposta de inclusão de Campanha de 
Conscientização sobre doação de órgãos e transplantes nas escolas da Rede Municipal de 
São Paulo é positiva, sendo de "extrema relevância a abordagem proposta no PL nº 231/2018, 
pois se faz indispensável à construção de uma cultura de doação, que se construa a partir do 
conhecimento." (fl.19) 

A Secretaria Municipal de Educação poderá promover a campanha por meio de 
palestras com especialistas em diversas áreas relativas à matéria, vídeos educativos sobre o 
tema, folders informativos e/ou quaisquer mecanismos que o Executivo Municipal entender 
importantes para o enriquecimento da atividade, conforme consta no Art. 2° do projeto de lei. 

A educação pode desempenhar um papel importante na informação dos fatos sobre a 
doação de órgãos. Os jovens podem estimular a discussão e o debate na família. A doação de 
órgãos e tecidos é uma ação que pode ajudar a salvar vidas. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de suas competências, 
entende que o projeto de lei deve prosperar. Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes em 07/07/2021. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/07/2021, p. 101 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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