
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE, 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE 

Projeto de Lei nº 011/2022 – LEGISLATIVO 

 

 

 A Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, reunida 

na forma regimental, com base nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento 

Interno, para apreciar o projeto acima mencionado de autoria da vereadora: Dalva 

Cristina Siqueira dos Santos, protocolado na Casa Legislativa no dia 13/05/2022 

(sexta-feira) e encaminhado para parecer. 

 

 A necessidade está estampada na mensagem do projeto e a lei estabelece 

diretrizes para a assistência integral à saúde da mulher, para a execução das políticas 

municipais, de acordo com a Constituição Federal, com a Lei Orgânica do Município 

e com as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde que 

forem aplicáveis. 

 

 Como ponderado na mensagem que acompanha a matéria,  há de se registrar 

que a norma não cria novas obrigações ao Poder Executivo, vez a maioria dos 

parâmetros nela estabelecidos já são exigências o Ministério da Saúde. Ainda que os 

criasse, é pacifico o entendimento do STF no sentido de que "não usurpa a 

competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para 

a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos 

nem do regime jurídico de servidores públicos" (ARE 878.911 RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-

9-2016, P, DJE de 11-10-2016, Tema 917). 

 

 O Supremo Tribunal Federal, inclusive, se manifestou pela constitucionalidade 

de norma similar que, assim como a ora proposta, trata dos direitos de determinada 

classe de pacientes. De acordo com o julgado, não fere a iniciativa do Poder Executivo 

as normas de origem parlamentar que fazem "Mera especificação de quais cuidados 

médicos, dentre aqueles já contemplados nos padrões nacionais de atendimento da 
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rede pública de saúde, devem ser garantidos a determinada classe de pacientes" (ADI 

5293, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 20-11-2017 PUBLIC 21-11-2017). 

 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 011/2022, do Legislativo, 

está apto para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser 

analisado por cada Vereador. 

 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 28 de julho de 2022. 

              

 

 
         (Assinatura Eletrônica) 

      Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA – BELLO CERIMONIAL              
 
 

 

 

 

(Assinatura Eletrônica)       (Assinatura Eletrônica) 

Presidente: DALVA SIQUEIRA                      Membro:   MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
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29 jul 2022, 06:39:40 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 69e51650-7dea-4540-b147-

e9c2e083b842. Data limite para assinatura do documento: 28 de agosto de 2022 (06:38).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

29 jul 2022, 06:39:43 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

marlipegoraro@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:
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dalvasiqueira@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Dalva Cristina Siqueira dos Santos e CPF 288.926.578-

10.

29 jul 2022, 09:45:45 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: email
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