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PARECER Nº 1386/2018 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 615/2017 

O presente Projeto de Lei, de autoria da nobre vereador Paulo Frange, altera a Lei n° 
14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo, 
O Dia Municipal da Conscientização de Doação do Cordão Umbilical, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
Legalidade, na forma de substitutivo a fim de adequar o texto às regras de técnica legislativa 
elencadas na Lei Complementar n° 95/98. 

O presente projeto visa incluir "O Dia de Conscientização de Doação do Cordão 
Umbilical", o esclarecimento é uma das alternativas para complementar o baixo número de 
transplantes de medula óssea que ocorre no país, uma campanha esclarecedora sobre as 
benesses deste tipo de doação com esclarecimentos sobre os locais, a condição da gestante, o 
risco zero e que a doação é gratuita, poderá incentivar a população a participar ativamente da 
doação do cordão umbilical, pois atualmente a placenta e o sangue armazenado nela, tem sido 
tratados como lixo. 

Face ao exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, 
favorável 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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