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PARECER N° 1.920/2018 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 548/2017. 

O presente Projeto de Lei, de autoria dos nobres vereadores Arselino Tatto e Toninho 
Vespoli, altera o artigo 1° da Lei 16.497/2016 que Institui a Rede de Reabilitação e Cuidados 
para a pessoa com Deficiência no Município de São Paulo. 

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

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável. 

O projeto visa instituir diferentes instâncias de serviços voltados às pessoas com 
deficiência e, para tanto, propõe alterar o artigo 1º da Lei 16.497/2016 que dispõe sobre a Rede 
de Reabilitação e Cuidados para a Pessoa com Deficiência.  A Rede será composta por 
hospitais ou institutos, centros de medicina e serviços de reabilitação destinados ao 
atendimento destes pacientes. Os institutos ou hospitais deverão estar integrados à Faculdade 
de Medicina, hospital universitário ou hospital de ensino. Os serviços de reabilitação poderão 
estar inseridos em hospital de média complexidade ou outros serviços integrantes desta Rede. 

Os autores do presente Pl justificam que esta alteração consiste em disciplinar os 
equipamentos e serviços que deverão integrar a Rede. Ressaltando que tais dispositivos são 
imperativos para caracterizar o atendimento em consonância com o modelo adotado para a 
Rede Lucy Montoro. 

Pelo exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito 
de sua competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar. Portanto, 
favorável é o parecer. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 28/11/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/11/2018, p. 138 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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