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PARECER N° 1.972/2018 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 532/2016. 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Paulo Fiorilo e Alfredinho, 
institui a REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL para garantia de direitos e a proteção integral das 
crianças e adolescentes na Prefeitura do Município de São Paulo. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade com substitutivo a fim de adequar a redação do projeto às regras de técnica 
legislativa. 

O presente projeto de lei objetiva, por meio de uma rede de proteção social, consolidar 
o Sistema de Garantias de Direitos para a proteção integral das crianças e adolescentes com a 
articulação e a integração das políticas públicas intersecretariais e intersetoriais, desenvolvidas 
pelas secretarias de governo e as entidades sociais. 

Consoante a justificativa dos autores do PL, existe uma lacuna legal entre as intenções 
e a ação articulada dos órgãos governamentais e não governamentais para que, efetivamente, 
a realização das ações sejam implementadas por meio das políticas públicas. 

Assim, a proposta vem consolidar o sistema, de modo que o mesmo funcione de forma 
interligada e não isoladamente, pois a Rede de Proteção Social considerará a importância e a 
necessidade da atuação conjunta das instâncias do Governo Municipal e das entidades não-
governamentais. 

A Comissão de Saúde Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura atinge o interesse público e deve prosperar, sendo, 
portanto, favorável  o parecer nos termos do substitutivo da CCJLP. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 05/12/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/12/2018, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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