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PARECER Nº  CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 255/08. 
O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Marta Costa, acresce alínea 
ao artigo 7º da Lei 14.485, de 19 de julho de 2007, instituindo duas semanas, uma em 
cada semestre letivo, para conscientização dos malefícios do uso excessivo do 
computador. 
A propositura estabelece que estarão compreendidas na conscientização mencionada 
tanto as atividades chamadas de comunicação mediada por computador como também 
a chamada Transtorno de Dependência da Internet (IAD – Internet Adiction Desorder). 
Caberá às escolas do município, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação 
(SME) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizar estudos, palestras e trabalhos 
curriculares para cientificar a população discente dos transtornos de saúde e sociais 
causados pelo uso excesso do computador. 
De acordo com a justificativa, objetiva-se combater a dependência do computador, 
uma nova forma de vício que aflige a sociedade moderna. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou substitutivo à 
iniciativa, visando retirar artigo que atribuía função a órgãos do Executivo, violando o 
princípio da independência e harmonia entre os poderes. 
O projeto em análise reveste-se de elevado interesse público, motivo pelo qual a 
Comissão de Administração Pública posiciona-se FAVORAVELMENTE a sua aprovação, 
nos termos do substitutivo citado. 
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, considerando o efeito positivo da 
propositura para a proteção das crianças e adolescentes no Município, posiciona-se 
FAVORAVOLMENTE à aprovação do presente projeto, nos termos do substitutivo 
supracitado. 
No âmbito da competência da Comissão de Finanças e Orçamento, nada há a opor, 
uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, de modo que o 
parecer é FAVORÁVEL à propositura em tela, nos termos do substitutivo apresentado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
Sala das Comissões Reunidas, em 
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