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PARECER N° 836/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 085/2019. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Jair Tatto, altera a Lei nº 
14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo, 
a data comemorativa Dia da Mielomeningocele. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
Legalidade, na forma do Substitutivo, a fim de adaptar o texto às regras da técnica legislativa. 

A mielomeningocele, também conhecida como espinha bífida aberta, é uma 
malformação congênita da coluna vertebral da criança em que as meninges, a medula e as 
raízes nervosas estão expostas. No primeiro mês da gravidez, os dois lados da espinha dorsal 
se unem para cobrir a medula espinhal, os nervos e as meninges, mas por algum motivo 
desconhecido pela ciência, às vezes essa união não se dá corretamente, provocando 
mielomeningocele. A enfermidade é considerada uma das mais graves anormalidades do tubo 
neural, e apesar de não ter cura, os tratamentos específicos e o devido acompanhamento 
médico, as crianças e os adolescentes acometidos pelo problema conseguem ter uma boa 
qualidade de vida. Exames realizados no pré-natal são importantes para que possam 
diagnosticar esse problema. Embora a ultrassonografia detecte o problema já instalado, ela é 
útil para definir a programação inicial do tratamento da criança. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura deve prosperar, sendo, portanto, o parecer favorável ao substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 29/05/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/05/2019, p. 125 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

