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PARECER Nº 1945/2013 CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO 
E MULHER E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
36/2013.  
O Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Ota, institui o Serviço de Assistência 
Psicológica ao Estudante na rede municipal de ensino, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em sua análise, 
emitiu parecer de legalidade.  
A Comissão de Administração Pública exarou parecer favorável.  
Segundo a justificativa do autor, o desempenho escolar dos estudantes é afetado 
por um vasto leque de situações, tais como violência doméstica, desestrutura 
familiar, dificuldades de aprendizagem e déficit de atenção, bullying, entre outras. 
A atuação de um profissional especializado estaria voltado à resolução de conflitos 
e auxílio àqueles com dificuldades de aprendizagem e com problemas de convívio 
social e familiar.  
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, 
entende que a propositura é meritória e deve prosperar, eis que um 
acompanhamento psicológico aos alunos da rede municipal de ensino, mediante a 
prevenção e tratamento de distúrbios psicológicos que possam comprometer o 
desempenho escolar e bem estar dos alunos e da sociedade promove o pleno 
desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício consciente da cidadania e 
para o trabalho. Pelo exposto, favorável é o nosso parecer.  
A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher entende que a 
propositura é plena de méritos uma vez que promove o bem estar físico, mental e 
social dos estudantes e da comunidade escolar, sendo favorável, portanto, 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 continente aos 
referendos legais de conduta fiscal.  
Favorável, portanto, é o nosso parecer.  
Sala das Comissões reunidas,01/10/2013  
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
EDIR SALES - PSD  
ORLANDO SILVA - PCdoB  
OTA - PSDB  
JEAN MADEIRA - PRB  
TONINHO VESPOLI – PSOL - contrário  
COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER  
CALVO - PMDB  
ARI FRIEDENBACH – PPS  
JULIANA CARDOSO - PT  
NATALINI - PV  
PATRICIA BEZERRA - PSDB  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
ROBERTO TRIPOLI - PV  
ADILSON AMADEU – PTB  
PAULO FIORILO - PT  
JAIR TATTO – PT  
RICARDO NUNES - PMDB  
MARTA COSTA – PSD  
 


