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PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 21/09. 
        O projeto de lei no nobre vereador Agnaldo Timóteo “dispõe a criação da carteira 
de saúde bucal na rede municipal de educação” a ser oferecida gratuitamente pelo 
Poder Público, e que deverá ser exigida por ocasião da rematrícula dos alunos, 
devendo estar em dia com os agendamentos previstos. 
        A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela 
constitucionalidade e legalidade. 
        Segundo o autor o Poder Público Municipal disponibiliza, em sua rede de unidades 
básicas de saúde, nas unidades especializadas, nos pronto atendimento e nos 
hospitais, o atendimento odontológico gratuito para toda a população, conforme 
preceituam os princípios do Sistema Único de Saúde, sendo possível, portanto, o 
atendimento de todos os alunos da rede municipal de ensino. 
        O projeto em análise, ao propiciar a melhora da saúde dos munícipes, trará 
inegável benefício para a comunidade, bem como acarretará menor dispêndio de 
recursos para a Administração Pública Municipal, motivo pelo qual esta Comissão de 
Administração Pública posiciona-se favoravelmente a sua aprovação. 
        A Comissão de Educação, Cultura e Esportes é favorável ao projeto em tela, 
tendo em vista que a cárie é a que mais compromete a saúde bucal e a grande 
responsável pela dor, pelo desconforto, pelo mau hálito, pela perda dos dentes, pelos 
abscessos e pelos focos de infecção dentária, podendo inclusive acarretar doenças em 
outras regiões do organismo. A saúde bucal pode também estar comprometida por 
gengivites, tártaro, oclusões deficientes e doenças periodontal. A propositura em tela, 
portanto, é oportuna e meritória. 
        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 necessário. 
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