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PARECER CONJUNTO N° 1822/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; DE 
SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER; E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 221/2017.  
Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Cláudio Fonseca, que 

“dispõe sobre a instituição dos Centros de Prevenção e Reabilitação das doenças 
profissionais.” 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, “segundo pesquisas do 
Departamento de Saúde do Servidor, as doenças dos profissionais de educação têm maior 
incidência nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, oftalmologia, 
otorrinolaringologia e cardiovascular. Os docentes e quadro e apoio sofrem desgaste dos 
músculos, principalmente braços e pernas, voz, audição, distúrbios psicológicos provocados 
por stress e outras doenças decorrentes de movimentos repetitivos no exercício da atividade 
profissional.” 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura. 

Nos termos do projeto, deverá o Poder Público Municipal instituir Centros de Prevenção 
e Reabilitação para os profissionais de educação da rede municipal de ensino destinado ao 
tratamento de doenças profissionais e atendimentos de caráter preventivo. Estes Centros serão 
distribuídos em diferentes regiões da cidade de São Paulo em quantidade compatível com as 
necessidades da respectiva região e deverão estar equipados para oferecer tratamento na área 
de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e cardiologia. 

A Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência, entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer. 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, 
favorável o parecer. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem 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 parecer. Sala 
das Comissões Reunidas, 06.12.2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/12/2017, p. 130 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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