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PARECER CONJUNTO Nº 765/2011 DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; DE SAÚDE, PROMOÇÃO 
SOCIAL, TRABALHO E MULHER; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, SOBRE O 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2011  
O presente projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Eliseu Gabriel,  institui a 
Frente Parlamentar sobre Medicalização da Educação, e dá outras providências.  
De acordo com a propositura, a Frente Parlamentar será criada em caráter 
temporário e competirá a ela promover estudos e ações que visem a subsidiar a 
discussão e o posicionamento frente às políticas públicas que têm como base o 
diagnóstico e tratamento de transtornos de  aprendizagem e de comportamento, 
cuja validade vem sendo questionada por profissionais e instituições que estudam e 
debatem o fenômeno da medicalização da sociedade e da educação em particular.  
Depreende-se da justificativa do autor que “tornou-se comum atribuir qualquer 
dificuldade de aprendizado escolar a alguma patologia clínica tratável, e ignorar as 
condições que ocorre o processo de ensino-aprendizagem”.  
A Comissão de Constituição Justiça e Legislação Participativa posicionou-se pela 
Legalidade da iniciativa nos termos de seu substitutivo visando adequar a proposta  
à melhor técnica de elaboração legislativa, estabelecendo seu prazo de 
funcionamento e mencionando que as despesas de sua execução correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
A Comissão de Administração Pública, considerando o elevado interesse público de 
que se reveste a iniciativa, consigna voto favorável ao projeto, na forma do 
Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa.  
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes tendo em vista a importância da 
implementação de medidas preventivas e corretivas na área pedagógica, 
manifestou-se favorável à aprovação do projeto, conforme substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, considerando os 
potenciais benefícios decorrentes da atuação  da Frente Parlamentar, como fórum 
de discussões e estudos relacionados às políticas públicas de saúde e 
aprendizagem, manifestou-se favorável à aprovação do projeto, nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a 
opor à propositura, nos termos do substitutivo apresentado, visto que as despesas 
de sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.  
Sala das Comissões Reunidas, em 29/06/2011.  
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