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PARECER Nº 1610/2016 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 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 Comissão de Constituição, Justiça e Legislação participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes manifestou-se favoravelmente, na forma 
de substitutivo apresentado com o objetivo de introduzir ajustes à proposição.  

No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que se deve analisar, entende-se que o 
projeto é meritório e deve prosperar, eis que visa contribuir para dar maior visibilidade ao tema 
população em situação de rua, encetando a necessidade de reflexão acerca deste fenômeno, 
que é complexo e de natureza socioeconômica.  

Considerando tais premissas, não é possível tratar do referido assunto creditando 
exclusivamente a uma “opção” individual daquele que se encontra em situação de rua. Sendo, 
aliás, um dos valores importantes a ser ressaltado no projeto: não coloca a questão como 
condição individual, reduzida à figura da pessoa que se encontra em situação de rua, mas 
como algo de natureza complexa, que diz respeito à organização socioeconômica desta 
comunidade e, ainda, contém o condão de permitir que se perceba que a população em 
situação de rua apresenta-se, em verdade, heterogenia, com várias especificidades e, por sua 
vez, necessidades. 

Assim, o projeto em tela contribui para a diminuição da estigmatização que esta 
condição impinge aos cidadãos que nela se encontram e pode oferecer melhor ambiência para 
a reflexão sobre este sério problema da sociedade moderna, da qual o coletivo paulistano não 
se exclui. 

Portanto, o parecer é Favorável ao projeto, na forma do substitutivo da Comissão de 
Educação e Cultura. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 30/11/2016. 

Ver. Aníbal de Freitas – PV – Relator 

Ver. Jamil Murad – PCdoB 

Ver. Noemi Nonato – PR  

Ver. Patrícia Bezerra – PSDB 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/12/2016, p. 143 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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