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PARECER Nº 902/2016 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTE SOBRE O PROJETO DE LEI 113/2014. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre vereador Toninho Vespoli, institui a 
semana de conscientização acerca das pessoas em situação de rua e estabelece a campanha 
publicitária em diversos meios de comunicação no Município de São Paulo, e dá outras 
providências.  

A proposição em análise, considerando o grande número de pessoas em situação de 
rua na cidade, bem como a precariedade vivida por essa população, visa a instituição de uma 
semana no calendário oficial do município e, conjuntamente, a veiculação de campanhas 
publicitárias que abordem tal condição, com o objetivo de “promover mensagens acerca dos 
vínculos sócioafetivos, atendimentos às pessoas que se encontram nessa condição; direitos 
das pessoas em situação de rua; tipos, locais e serviços de atendimentos, entre outras 
informações voltadas para estimular ações de solidariedade para com essa população.” (§1º, 
art 1º) 

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

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar pelas razões que seguem.  

Tomando como referência a introdução da Política Nacional para Inclusão Social da 
População em Situação de Rua, “existência de indivíduos em situação de rua torna patente a 
profunda desigualdade social brasileira, e insere-se na lógica do sistema capitalista de trabalho 
assalariado, cuja pobreza extrema coaduna-se com seu funcionamento (Novak,1997). 
Fenômeno presente na sociedade brasileira desde a formação das primeiras cidades 
(Carvalho, 2002), a existência de pessoas em situação de rua, traz na própria denominação 
‘rua’ a marca do estigma e da exclusão a que são submetidas. Sua presença incomoda e 
desconcerta quem busca ver nas ruas a mesma tranqüilidade asséptica de conjuntos 
habitacionais com circulação restrita de pessoas. A população em situação de rua encerra em 
si o trinômio exprimido pelo termo exclusão: expulsão, desenraizamento e privação. (...) As 
visões estigmatizantes da sociedade civil, e também do Estado, sobre a população em situação 
de rua costumavam restringir-se às pulsões assitencialistas, paternalistas, autoritárias e de 
“higienização social”. Essas perspectivas não poderiam dar conta do complexo processo de 
reinserção destas pessoas nas lógicas da família, do trabalho, da moradia, da saúde e das 
tantas outras esferas de que estão apartadas.” 

Percebe-se que a proposição visa diminuir essa condição de exclusão vivida pela 
população em situação de rua na medida em que tende a expor tal situação a partir das 
campanhas publicitárias previstas, bem como o estabelecimento de uma semana, no 
calendário oficial, na qual as mesmas serão veiculadas. 

Diante do exposto, posicionamo-nos favoravelmente à propositura, na forma do 
substitutivo abaixo aduzido, apresentado com o objetivo de introduzir adequações ao texto. 

SUBSTITUTIVO nº     DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
AO PROJETO DE LEI nº 113/14. 

Institui a semana de conscientização acerca das pessoas em situação de rua e dispõe 
sobre a campanha publicitária respectiva. 
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A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E TA: 

Art. 1° Fica instituída a semana de conscientização acerca das pessoas em situação de 
rua a ser promovida pela por meio de campanha publicitária a ser veiculada nos meios de 
comunicação disponíveis. 

§1° A campanha tem como objetivo promover mensagens e transmitir informações 
relativas aos direitos da população em situação de rua, seus vínculos socioafetivos, locais e 
serviços disponíveis para atendimento, entre outras voltadas a estimular ações de 
solidariedade envolvendo esses cidadãos. 

§2° A campanha poderá ser veiculada no rádio, televisão, jornais, revistas, internet, 
mídias digitais, tabloides e periódicos, bem como em impressos e folhetos distribuídos nos 
locais de atendimento ao público da Prefeitura. 

§3º A Prefeitura poderá promover cursos de conscientização para os agentes públicos 
municipais da administração direta e indireta, bem como entidades conveniadas, 
especialmente para aqueles que prestam serviço diretamente à população em situação de rua, 
abordando conteúdo de educação em direitos humanos. 

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 01.06.2016. 

Ver. Reis (PT) – Presidente 

Ver. Claudinho de Souza (PSDB) 

Ver. Eliseu Gabriel (PSB) - Relator 

Ver. Jean Madeira (PRB) 

Ver. Paulo Fiorilo (PT) 

Ver. Toninho Vespoli (PSOL) 
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