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PARECER Nº 681/2002 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO 
SOBRE O PROJETO DE LEI 595/99. 
 
Trata-se de Projeto de Lei nº 595/99, encaminhado pelo nobre Vereador Carlos Neder, que 
visa definir diretrizes para uma política de prevenção e atenção integral à saúde de pessoa 
portadora de diabetes, no âmbito do Sistema único de Saúde no Município de São Paulo. 
A propositura em tela foi objeto de análise pela douta Comissão de Constituição e Justiça, 
que emitiu parecer favorável pela constitucionalidade e legalidade. 
No mesmo sentido se manifestou a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente emitindo parecer favorável ao presente projeto. 
No tocante à Saúde, Promoção Social e Trabalho, preenche o referido projeto os interesses 
sociais, visto que tem como conteúdo matéria de extrema importância, pois é a diabetes 
uma das doenças que mais cresce na atualidade em virtude das mazelas do mundo 
moderno: obesidade, sedentarismo e stress. 
Portanto bastante oportuna é a iniciativa do nobre Vereador, pois a criação de um programa 
destinado ao tratamento - reabilitação e prevenção - da diabetes tem como finalidade coibir 
as mortes e incentivar métodos preventivos, porque é bem mais simples tratar as causas 
do que promover o tratamento das conseqüências. 
Nota-se no referido projeto além dos interesses quanto à saúde da comunidade uma 
preocupação com a educação, através de métodos preventivos a sociedade se educa e 
consegue afastar os malefícios da ignorância. 
Pelos fatos acima relatados é de extrema relevância, portanto, a aprovação deste projeto, 
pois irá o mesmo auxiliar no tratamento da diabetes, além de conscientizar a comunidade 
para os perigos dos maus hábitos e as suas conseqüências. Além do que se não permite ao 
doente um pronto estabelecimento - quando não houver possibilidade de cura - assegura ao 
mesmo um tratamento digno. 
Pelos motivos acima alencados, é Favorável o nosso parecer. 
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho, em 29/05/2002. 
Lucila Pizani Gonçalves - Presidente 
Flávia Pereira - Relatora 
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