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PARECER N°2557/2019 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº647/2018. 
O presente Projeto de Lei, de autoria da nobre do Vereador Ricardo Teixeira, dispõe 

sobre a criação do programa Creche do Idoso na cidade de São Paulo e dá outras 
providências. 

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

A Comissão de Politica Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente (CPUMMA) exarou 
parecer favorável. 

Segundo a justificativa do Autor, o presente Projeto de Lei "tem como objetivo 
proporcionar ao idoso e seus familiares, bem-estar social, melhor qualidade de vida e melhor 
condição social". O fato da maioria dos idosos possuir mobilidade reduzida acarretando 
dificuldades para se alimentar e se banhar faz com que muitos de seus familiares tenham que 
abandonar seus empregos para conseguirem prestar assistência ao idoso com o qual residem. 

Cumpre ressaltar que pesquisas demonstram que até a década de 1980, a população 
brasileira tinha o aspecto de uma pirâmide: muito mais jovens do que idosos. Mas esse formato 
foi mudando e, no último Censo, mais parece uma caçamba. As projeções do IBGE para 2060 
indicam que começaremos a ver um funil etário, ou seja, mais idosos do que jovens. 

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

Sala de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 18/12/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/12/2019, p. 123 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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