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PARECER CONJUNTO N° 1706/2014 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 

TRABALHO E MULHER E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 503/2012. 

O Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador 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 e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em sua análise, emitiu 
parecer pela legalidade. 

A Comissão de Administração Pública manifestou-se favoravelmente à propositura. 

Segundo a justificativa do projeto, a presente propositura tem a finalidade de instituir o 
Programa Saúde Sexual e Reprodutiva na Escola. O argumento é o de 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. 

Ainda, de acordo com o autor do projeto, 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. 

Sendo assim, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar eis que reconhece a 
importância do tema, bem como o interesse do público envolvido. À vista disso, favorável é o 
nosso parecer. 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher reconhece a relevância da 
iniciativa e considera ser de suma urgência que a propositura seja aprovada. Diante do 
exposto, favorável é o nosso parecer. 

Quanto ao aspecto financeiro nada temos a opor, tendo em vista que a matéria não 
ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está condizente com os referendos 
legais de conduta fiscal. 

Favorável, portanto, é o nosso parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 09/12/2014. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Reis - PT 

Jean Madeira - PRB 

Eliseu Gabriel - PSB 

Ota - PROS 

COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER 
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Alfredinho - PT 

Netinho de Paula - PCdoB 

Patrícia Bezerra - PSDB 

Natalini - PV 

Noemi Nonato - PROS 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Abou Anni - PV 

Souza Santos - PSD 

Jair Tatto - PT 

Paulo Fiorilo - PT 

Ricardo Nunes - PMDB 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/12/2014, p. 162 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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