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PARECER Nº 1373/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE PROJETO DE LEI Nº 045/2012.  
O projeto de lei do nobre vereador Francisco Chagas “estabelece o atendimento 
emergencial aos alunos portadores de diabetes e epilepsia, no âmbito da rede 
municipal de ensino” que terá um profissional capacitado para prestar atendimento 
emergencial a crianças e adolescentes com diabetes e epilepsia.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela 
legalidade.  
Justifica o autor que na diabetes pode ocorrer queda da taxa de glicose causada por 
excesso de insulina, excesso de exercícios físicos ou ainda pouca alimentação sendo 
então necessário o monitoramento da dosagem da glicose para evitar problemas 
como desmaios, convulsões e outros. Justifica ainda que o profissional da saúde 
deve também ter conhecimento da conduta a ser tomada uma durante uma crise 
epiléptica.  
A presença desse profissional capacitado para atender as situações emergenciais 
poderão evitar complicações caso não haja um atendimento imediato, motivo pelo 
qual somos favoráveis à esta propositura.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 14 de agosto de 2013.  
Alfredinho (PT)  
Atílio Francisco (PRB)  
Coronel Camilo (PSD)  
Marquito (PTB)  
  
VOTO VENCIDO DO VEREADOR MARIO COVAS NETO DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 045/2012.  
O projeto de lei do nobre vereador Francisco Chagas “estabelece o atendimento 
emergencial aos alunos portadores de diabetes e epilepsia, no âmbito da rede 
municipal de ensino”, que terá um profissional capacitado para prestar atendimento 
emergencial a crianças e adolescentes com diabetes e epilepsia.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela 
legalidade.  
Justifica o autor que na diabetes, causada pelo aumento de glicose no sangue, pode 
ocorrer queda da taxa de glicose (açúcar no sangue) causada por excesso de 
insulina, excesso de exercícios físicos ou ainda pouca alimentação sendo então 
necessário o monitoramento da dosagem da glicose para evitar problemas como 
desmaios, convulsões e outros. Justifica ainda que o profissional da saúde deve 
também ter conhecimento da conduta a ser tomada uma durante uma crise 
epiléptica.  
O município de São Paulo tem carência de médicos e enfermeiros junto aos 
hospitais, UBS, postos de saúde, SUS, etc., de forma que, para o momento 
atual,seria utópico, que cada unidade escolar venha a contratar um profissional 
capacitado para atendimento emergencial a crianças e 
adolescentes,especificamente, com diabetes e epilepsia.  
A Prefeitura da Cidade de São Paulo já conta com o “Manual De Prevenção de 
Acidentes e Primeiros Socorros nas Escolas”, sendo que a Secretaria Municipal da 
Saúde e a Secretaria Municipal da Educação são responsáveis pela saúde nas 
unidades escolares, devendo garantir o atendimento integral por meio de ações 
coletivas e individuais de promoção, prevenção e assistência, em cumprimento à lei 
13.780 de fevereiro de 2.004, regulamentada pelo decreto 45.986 de 16 de junho 
de 2.005.  
A Comissão de Administração Pública é de parecer contrário a esta propositura.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 14 de agosto de 2013.  
Mario Covas Neto (PSDB)  
David Soares (PSD)  


