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PARECER Nº 1087/2002 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO 
SOBRE O PROJETO DE LEI 35/2000 
O projeto de lei 35/2000, apresentado pelo nobre Vereador Carlos Neder, propõe a 
introdução do quesito COR no Sistema Municipal de Informações em Saúde e a criação do 
respectivo grupo gestor. O artigo 2º do texto estabelece que deverão ser adotados os 
critérios de classificação e identificação de cor utilizados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE. O Grupo Gestor terá o objetivo de implementar a introdução 
do quesito no sistema, estando descritas as suas constituição e atribuições (artigos 4º e 
5º). 
Em fundamentada justificativa, o ilustre autor destaca a importância da coleta e da análise 
do quesito cor para a "identificação do peso das condições socioeconômicas na situação de 
saúde e condição de vida dos diferentes grupos raciais"; as possibilidades que surgirão para 
a determinação da "variável racial na incidência e prevalência de doenças segundo os 
grupos étnicos" (folha n.º 05). Lembra, ainda, que a Secretaria Municipal de Saúde, através 
da Portaria 696/90, introduziu o quesito cor no sistema de informação da Secretaria, 
definindo e adequando os critérios técnicos da raça dos usuários. Acompanha a justificativa, 
à folha n.º 07 do processo, documento encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde por 
representantes do Movimento Negro, em que se propõe, na redefinição do Sistema de 
Informação, a coleta e análise do quesito cor, item que permite determinar diferentes 
condições socioeconômicas e de saúde, e tem importância equivalente a de outras variáveis 
tradicionalmente utilizadas, como sexo, idade, nível de instrução. 
Informações do Executivo, especificamente do Centro de Controle de Doenças, da 
Coordenação de Desenvolvimento da Gestão Descentralizada, da Secretaria Municipal de 
Saúde, revelam posicionamento favorável ao projeto. 
Na análise desta Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho, há que se louvar o 
mérito do projeto em atentar para a importância da qualidade das informações em saúde, 
que se tornam base a elaboração de políticas públicas, planejamento e gestão para a 
melhoria dos serviços e ações no setor. A introdução do quesito cor contribui efetivamente 
para uma melhor caracterização da situação demográfica, epidemiológica e socioeconômica 
da população, o que condiz com as diretrizes do Sistema Único de Saúde. 
O voto desta Comissão é, portanto, FAVORÁVEL à aprovação do presente projeto. 
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho, em 14/08/2002. 
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