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PARECER Nº 1379/2018 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 301/2017 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre vereador Abou Anni, altera a Lei n° 
14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no Calendário do Município de São Paulo a 
semana da conscientização do tratamento e prevenção das feridas crônicas, a ser 
comemorada anualmente no mês de outubro, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com apresentação de substitutivo para adequação da proposta à melhor técnica de 
elaboração legislativa e ao princípio constitucional da independência e harmonia entre os 
poderes. 

A propositura em questão visa instituir uma data comemorativa que conscientize a 
importância da prevenção e o tratamento das feridas crônicas. Segundo o autor do PL, das 
13.2 milhões de pessoas que declararam apresentar algum tipo de deficiência motora no Brasil, 
470 mil foram vítimas de amputações (IBGE 2010). São várias as doenças de base da ferida 
crônica, como por exemplo, a insuficiência venosa periférica, o diabetes, as vasculites, que são 
os maiores causadores de perda de membros no país, além dos portadores de úlceras por 
pressão após internações prolongadas ou após paralisias e tetraplegias e dos idosos vítimas 
de Acidente Vascular Cerebral e outras doenças que os impedem de andar. 

Face ao exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no que concerne à sua 
competência técnica, entende que a propositura é meritória e deve prosperar. Portanto, 
favorável é o parecer nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 05/09/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/09/2018, p. 128 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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