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PARECER  nº 1379/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 036/2013.  
Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Nobre Vereador Masataka Ota que “institui 
o Serviço de Assistência Psicológica ao Estudante na rede municipal de ensino, e dá 
outras providências.  
A proposta em análise tem por objetivo criar o Serviço de Assistência Psicológica ao 
Estudante na rede municipal de ensino, cujo objetivo será oferecer 
acompanhamento psicológico aos alunos, por meio da prevenção e do tratamento 
de problemas psicológicos que possam prejudicar o desempenho escolar e o bem 
estar dos alunos.  
A propositura também orienta como deverá ser esta assistência, afirmando que se 
realizará nas dependências escolares, com sessões individualizadas aos alunos que 
dela necessitarem. Ainda, ressalta que os profissionais responsáveis pelos 
atendimentos, se entenderem necessário, poderão requisitar a presença dos pais 
e/ou responsáveis legais.  
De acordo com a exposição de motivos que acompanham o projeto, “não é de hoje 
que o sistema público de ensino recebe avaliações negativas, em especial quanto 
ao desempenho escolar dos alunos. Entre as causas desta constatação estão desde 
situações de violência doméstica e desestrutura familiar até dificuldades de 
aprendizagem como o conhecido déficit de atenção, passando em tempos mais 
recentes por problemas de bullyng verbal e virtual, e demais conflitos dentro dos 
muros escolares.” Desta forma, entende o propositor que “atuação de um 
profissional especializado será essencial na resolução dos conflitos e auxílio àqueles 
com dificuldades de aprendizagem e de convívio social e familiar.”  
A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
manifestou-se pela LEGALIDADE do projeto.  
Em vista do exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao 
projeto.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 14 de agosto de 2013.  
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