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PARECER Nº 995/2008 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 144/08.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Carlos Neder, que visa 
alterar a redação do inciso II do art. 2º da Lei nº 14.413/07, que dispõe sobre os 
direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde no Município de São Paulo.  
Ao art. 2º, inciso II, da lei referida, que já assegura aos usuários dos serviços de 
saúde o direito de ser identificado ou tratado pelo seu nome ou sobrenome, é 
acrescido o direito dos usuários travestis, transexuais ou transgêneros de serem 
tratados pelo nome social que adotaram.  
Note-se que o projeto não visa interferir na prestação do serviço o que ensejaria 
interferência na organização administrativa, matéria de iniciativa privativa do 
Prefeito.  
Nada obsta o prosseguimento deste projeto de lei, que dispõe sobre matéria de 
predominante interesse local, nos termos do art. 30, I, da Constituição Federal e 
encontra fundamento no ordenamento jurídico em vigor, especialmente no art. 1º, 
III, da Carta Magna, segundo o qual a República Federativa do Brasil tem como 
fundamentos, dentre outros, a dignidade da pessoa humana.  
Quanto à sua iniciativa, a propositura encontra fundamento no art. 37, caput, da 
Lei Orgânica, que enuncia a regra geral de que “a iniciativa das leis cabe a qualquer 
membro ou Comissão permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos 
cidadãos”.  
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, 
fica dispensada a votação em Plenário, cabendo às Comissões Permanentes a sua 
aprovação, nos termos do art. 46, X, do Regimento Interno.  
Ante o exposto somos,  
PELA LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 03/9/08  
João Antonio – PT – Presidente  
Agnaldo Timóteo – PR – Relator  
Ademir da Guia – PR  
Celso Jatene - PTB  
Claudete Alves – PT  
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