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PARECER N° 1721/17 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 9/2017. 
O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Mario Covas Neto e 

Toninho Paiva, dispõe sobre a criação de banco de dados de armazenamento de perfil 
genético de pessoas em situação de rua sem documento de identificação e falecidas em 
condição de indigente, no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

A Comissão de Administração Pública (CAP) emitiu parecer favorável à aprovação da 
propositura. 

O projeto visa a criação de banco de dados de armazenamento de perfil genético de 
pessoas em situação de rua sem documento de identificação e falecidas em condição de 
indigente, no âmbito do Município de São Paulo.  

Ao mesmo tempo, em consideração a sua finalidade, busca de pessoas desaparecidas, 
parentes de pessoas desaparecidas poderão doar amostra de material genético próprio para 
que se possa proceder comparações com aquelas amostras cadastradas de pessoas falecidas 
sem identificação. 

A importância da propositura advém da possibilidade de localizar e dar o sepultamento 
digno à pessoas sem identificação. 

Seja pelos trabalhos da Comissão da Verdade Vladmir Herzog desta Casa legislativa 
(2012- out/2015), seja como caso candente nos últimos anos surgido em reuniões da 
Comissão Extraordinária Permanente de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Relações 
Internacionais, entre outros, esta Casa recebeu o relato de casos de pessoas em situação de 
rua falecidas que teriam identificação pessoal junto aos seus pertences, mas sepultadas como 
indigentes nos cemitérios municipais. 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura deve prosperar sendo favorável ao texto original.  

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 22/11/17. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/11/2017, p. 109 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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