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PARECER N°1035/2019 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 429/2017. 

 O presente Projeto de Lei, de autoria da nobre Vereadora Rute Costa dispõe sobre a 
obrigatoriedade de medidas de informação e distribuição da Caderneta de saúde da Criança, 
para parturientes nos hospitais da rede privada do Município de São Paulo dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com substitutivo, a fim de adaptar o texto às regras de técnica legislativa elencadas 
na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, 
redação, alteração e consolidação das leis. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia emitiu parecer favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

O projeto tem como objetivo orientar os pais do recém-nascido, munindo-os de todas 
as informações básicas e necessárias de saúde, crescimento e desenvolvimento da criança 
que consta na Caderneta de Saúde da Criança. A Caderneta de Saúde da Criança é um 
instrumento de comunicação, educação, vigilância e promoção da saúde que facilita o 
acompanhamento integral da saúde infantil, ela incentiva a participação da família no processo 
de assistência e facilita a oferta de informações aos pais sobre os cuidados e problemas de 
saúde da criança. 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo favorável o 
parecer ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 19/06/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/06/2019, p. 122 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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