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SUBSTITUTIVO AO PL 21/09 
        Dispõe sobre a obrigatoriedade de entrega do cartão SUS aos alunos atendidos 
pelo Programa Aprendendo com Saúde. 
        A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
        Art. 1º - Fica obrigado o município a entregar o cartão do Sistema Único de 
Saúde a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino que forem atendidos pelo 
Programa Aprendendo com Saúde. 
        Art. 2º - O Poder Executivo deverá regulamentar esta lei no prazo de 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua publicação. 
        Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
        Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
        Sala das Sessões, 
        AGNALDO TIMOTEO” 
 
 
PARECER CONJUNTO Nº  DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
021/09. 
        Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Agnaldo Timóteo, que 
visa dispor sobre a carteira de saúde bucal na rede municipal de educação. 
        Sob o aspecto jurídico nada obsta o prosseguimento do projeto. 
        Com efeito, segundo disposto no art. 30, I, da Constituição Federal: 
        “Art. 30 – Compete aos Municípios: 
        I – legislar sobre assuntos de interesse local”. 
        Nesse diapasão, a Lei Orgânica do Município reza: 
        “Art. 13 – Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o 
especificado no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, 
especialmente: 
        I – legislar sobre assuntos de interesse local”. 
        Além disso, a Lei Orgânica assim dispõe: 
        “Art. 213 O Município, com participação da comunidade, garantirá o direito à 
saúde, mediante: 
        I – políticas que visem ao bem estar físico, mental e social do indivíduo e da 
coletividade, a redução e a busca da eliminação do risco de doenças e outros agravos, 
abrangendo o ambiente natural, os locais públicos e de trabalho.” 
        A propositura encontra fundamento ainda no art. 37, caput, da L.O.M., segundo o 
qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara 
Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 
        Cumpre observar ainda que já não existe mais impedimento em nossa Lei 
Orgânica para a iniciativa de projetos de lei que versem sobre a matéria uma vez que 
a reserva de iniciativa para projetos de lei que disponham sobre a prestação de serviço 
público foi abolida de nossa Lei Orgânica Municipal através da Emenda nº 28/06. 
        Para sua aprovação a propositura dependerá do voto favorável da maioria 
absoluta dos Vereadores nos termos do voto favorável da maioria absoluta dos 
Vereadores, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica. 
        Ante o exposto somos, 



        PELA LEGALIDADE. 
        Quanto ao mérito, as Comissões de Mérito entendem ser inegável o interesse 
público da proposta, razão pela qual manifestam-se 
        FAVORAVELMENTE 
        Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem 
a opor na medida em que as despesas com a execução do projeto correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias. 
        FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 
        Sala das Comissões Reunidas 
        COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
        João Antônio (PT) 
        José Olímpio (PP) 
        Natalini (PSDB) 
        COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
        Adolfo Quintas (PSDB) 
        José Américo (PT) 
        Quito Formiga (PR) 
        Souza Santos (PSDB) 
        COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
        Claudinho de Souza (PSDB) 
        Claudio Fonseca (PPS) 
        Eliseu Gabriel (PSB) 
        Jooji Hato (PMDB) 
        COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
        Adilson Amadeu (PTB) 
        Aurélio Miguel (PR) 
        Donato (PT) 
        Floriano Pesaro (PSDB) 
        Roberto Tripoli (PV) 
        Wadih Mutran (PP)” 
 


