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PUBLICADO DOM 07/07/2005 
 
 
PARECER No 635/05 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI No 503/2004. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Celso Jatene, visa instituir 
no âmbito do Município de São Paulo, o “Dia do Profissional em Terapias Naturais e 
do Naturólogo”, a ser comemorado, anualmente, no dia 23 de março, passando a 
integrar o Calendário Oficial de Eventos da Cidade. 
O autor justifica a propositura uma vez que esta categoria de profissionais vem 
prestando seus serviços à população, oferecendo, com a prática, condições de 
amenizar muitos males que a aflige, bem como prevenir doenças e restituir as 
condições funcionais do organismo humano.  
Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, as terapias naturais são aquelas 
baseadas na cultura tradicional dos povos e, por terem baixo custo, são 
economicamente viáveis ao grande contingente populacional que necessita de 
tratamentos médicos, contribuindo com a manutenção da saúde do indivíduo. 
A douta Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer pela legalidade. 
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, porquanto as despesas 
para sua execução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 29/06/05 
William Woo – Presidente 
Antonio Carlos Rodrigues - Relator 
Francisco Chagas 
Lenice Lemos 
José Police Neto 
Milton Leite 
Paulo Fiorilo 
Paulo Frange 
Wadih Mutran 
 
PUBLICADO DOC 06/09/2005 
 
 
PARECER No 635/05 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI No 503/2004. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Celso Jatene, visa instituir 
no âmbito do Município de São Paulo, o “Dia do Profissional em Terapias Naturais e 
do Naturólogo”, a ser comemorado, anualmente, no dia 23 de março, passando a 
integrar o Calendário Oficial de Eventos da Cidade. 
O autor justifica a propositura uma vez que esta categoria de profissionais vem 
prestando seus serviços à população, oferecendo, com a prática, condições de 
amenizar muitos males que a aflige, bem como prevenir doenças e restituir as 
condições funcionais do organismo humano.  
Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, as terapias naturais são aquelas 
baseadas na cultura tradicional dos povos e, por terem baixo custo, são 
economicamente viáveis ao grande contingente populacional que necessita de 
tratamentos médicos, contribuindo com a manutenção da saúde do indivíduo. 
A douta Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer pela legalidade. 
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, porquanto as despesas 
para sua execução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 29/06/05 
William Woo – Presidente 
Antonio Carlos Rodrigues - Relator 
Francisco Chagas 
Lenice Lemos 
José Police Neto 
Milton Leite 
Paulo Fiorilo 
Paulo Frange 
Wadih Mutran 
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