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PARECER Nº 1125/2011 CONJUNTO DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº  446/2010.  
O projeto de lei, de autoria do nobre vereador Netinho de Paula, “dispõe sobre a 
adoção obrigatória de giz antialérgico, no âmbito da Rede Pública Municipal de 
Ensino, e dá outras providências”  
De acordo com a iniciativa, fica estabelecida a adoção obrigatória de giz 
antialérgico nas salas de aula das escolas integrantes da Rede Pública Municipal de 
Ensino.  
O texto prevê para 60 dias a adoção do disposto nesta lei, tornando proibido o 
emprego de giz de gesso nas escolas a partir de então.  
A propositura também estabelece que a presente lei será regulamentada no que 
couber, pelo Poder Executivo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data de sua publicação.  
Justifica o autor que o giz antialérgico possui várias vantagens em comparação com 
o giz de gesso, a saber: não oferece riscos de alergias diversas a alunos e 
professores, não espalha pó, é difícil de se quebrar e proporciona maior 
rendimento. Na visão do nobre autor, a propositura transcende a questão 
meramente educacional, proporcionando melhorias no âmbito da saúde pública 
para o público usuário.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da proposta.  
Considerando que o projeto em análise reveste-se de elevado interesse ponto de 
vista da gestão municipal, a Comissão de Administração Pública posicionou-se 
favoravelmente à sua aprovação.  
Considerando que o projeto em análise busca melhorar as condições de trabalho 
para os alunos e as condições de aprendizado para os alunos no âmbito das escolas 
municipais de ensino, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes posicionou-se 
favoravelmente à sua aprovação.  
Em face do exposto e considerando o inegável benefício da propositura, 
promovendo a prevenção de alergias para o público beneficiado pela iniciativa, a 
Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, manifesta-se 
favoravelmente à aprovação da propositura.  
A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a 
opor à propositura, visto que as despesas de sua execução serão cobertas por 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.  
Sala das Comissões Reunidas, em  20/09/2011  
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
Edir Sales – DEM  
Eliseu Gabriel – PSB  
José Ferreira – Zelão – PT  
José Rolim – PSDB  
Marta Costa – DEM  
Souza Santos  
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Alfredinho – PT  
Attila Russomanno – PP  
Claudinho de Souza – PSDB  
Cláudio Fonseca – PPS  
COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER  
Milton Ferreira – PPS  
Natalini – PV  



Sandra Tadeu – DEM  
Ushitaro Kamia – DEM  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Antonio Carlos Rodrigues – PR  
Aníbal de Freitas – PSDB  
Atilio Francisco – PRB  
Marco Aurélio Cunha – DEM  
Ricardo Teixeira – PV  
Roberto Tripoli – PV  
 


