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PARECER Nº 434/2014 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0503/2012.  
O projeto de lei do nobre Senival Moura “dispõe sobre a Política de Proteção da 
Saúde Sexual e Reprodutiva e Prevenção de Agravos no Espaço Escolar, no âmbito 
do Município de São Paulo do Município de São Paulo” que tem como intuito 
desencadear um processo contínuo de discussão e análise dentro das escolas, com 
participação de alunos, educadores e famílias, para tratar de questões inerentes à 
sexualidade e à vida reprodutiva dos adolescentes, doenças sexualmente 
transmissíveis (DST) bem como de problemas correlatos presentes no cotidiano 
escolar estabelecendo os objetivos específicos e as atividades a serem 
desenvolvidas.  
A Comissão de Constituição Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela 
legalidade.  
Justifica o autor que dados do Ministério da Saúde comprovam que 
aproximadamente 70% dos casos de AIDS ocorrem em indivíduos entre 20 e 39 
anos, sendo que uma parcela considerável dos mesmos contraiu o vírus durante a 
adolescência (BRASIL, 2006).Por outro lado a vulnerabilidade do jovem também 
vem sendo apontada em relação à gravidez. No Brasil, em torno de um milhão de 
meninas ficam grávidas anualmente antes dos 20 anos de idade (BRASIL, 2008). 
Nesta faixa etária, cerca de 700 mil partos ocorrem dentro do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e 150-200 mil fora da rede oficial de atendimentos.  
Outros problemas como o abuso de drogas lícitas/ilícitas e a violência juvenil, 
infelizmente subdimesionados no universo escolar, permeiam a realidade de alguns 
jovens, comprometendo o seu desenvolvimento comportamental e social, 
contribuindo ainda mais com agravos à saúde.  
Justifica ainda o autor que qualquer programa que objetive a promoção da saúde e 
mudanças no estilo de vida, deve necessariamente adotar uma metodologia 
participativa  
e para tal, os atores tem de ser ouvidos, enquanto integrantes do processo. É 
preciso fomentar espaços de discussão que permitam ao adolescente se aproximar 
à linguagem  
racional do discurso preventivo e ao educador, reconhecer simbolismos e 
expressões vindas deste, que possam traduzir valores e orientar ações.  
Consolidar espaços de discussão permanente nas escolas, assim como assegurar o 
acolhimento das demandas dos jovens nos serviços de saúde, auxiliará no processo 
da tomada de decisões sobre a vida sexual e reprodutiva, de forma mais madura e 
consciente.  
A Comissão de Administração Pública é de parecer favorável a esta propositura.  
Sala da Comissão de Administração Pública, 07/05/2014.  
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