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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 154/09 
Vereador Claudio Prado 
Dispõe sobre a capacitação e a orientação dos servidores das creches do Município 
de São Paulo para a prestação de primeiros socorros. 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Art. 1º. O Poder Público Municipal promoverá a capacitação e a orientação dos 
servidores das creches do Município de São Paulo para o enfrentamento das 
situações que exigem a prestação de primeiros socorros. 
Art. 2º. As medidas necessárias à capacitação e à orientação a que se refere o 
artigo 1º desta lei serão realizadas pelas Secretarias Municipais da Saúde e da 
Educação, no âmbito das ações desenvolvidas pelo “Programa Aprendendo com 
Saúde”. 
Art. 3º. Caberá ao Executivo definir as ações necessárias à consecução dos 
objetivos previstos nesta lei, cuja implementação se dará de modo contínuo, por 
meio da realização de cursos, palestras, distribuição de manual, ou qual outro 
instrumento de apoio e consulta. 
         Art. 4º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
         Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
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 
SUBSTITUTIVO Nº  AO PROJETO DE LEI Nº 0154/09. 
         Trata-se de substitutivo ao projeto de lei nº 154/09, de autoria do nobre 
Vereador Cláudio Prado, que pretende tornar obrigatória a participação dos 
trabalhadores de creches municipais da rede direta, indireta e particular em cursos 
anuais de primeiros socorros ministrados por entidades especializadas ou por 
policiais militares, e dá outras providências. 
         O substitutivo apresentado tem por objetivo aprimorar a proposta original, 
razão pela qual, no que concerne ao substitutivo ora sob análise, somos 
         PELA LEGALIDADE 
         Quanto ao mérito, as Comissões pertinentes opinam no sentido da aprovação 
do Substitutivo apresentado que melhor se coaduna com o interesse público. 
         A Comissão de Finanças e Orçamento se manifesta no sentido de que nada 
obsta a sua aprovação. 
         FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 
         Sala das Comissões Reunidas, 
         COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
         Celso Jatene (PTB) 
         Abou Anni (PV) 
         Agnaldo Timóteo (PR) 
         João Antônio (PT) 
         Carlos Alberto Bezerra Jr. (PSDB) 
         COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
         Adolfo Quintas (PSDB) 
         Penna (PV) 
         Domingos Dissei (DEM) 
         Quito Formiga (PR) 
         COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
         Eliseu Gabriel (PSB) 
         Jooji Hato (PMDB) 



         Marco Aurélio Cunha (DEM) 
         Alfredinho (PT) 
         COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
         Wadih Mutran (PP) 
         Donato (PT) 
         Adilson Amadeu (PTB) 
         Aurélio Miguel (PR) 
         Gilson Barreto (PSDB) 
         Roberto Tripoli (PV) 
 
 


