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PARECER N° 1079/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 405/2016. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ota, dispõe sobre a realização 
anual de atividades direcionadas à Orientação e Prevenção ao Assédio Moral nos Meios 
Digitais nas Escolas Municipais durante o mês de agosto. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade. 

O presente projeto de lei visa estabelecer que o tema assédio moral, ou "Bullying", 
realizado pela internet com crianças e adolescentes, seja colocada na agenda municipal de 
forma obrigatória, pelo menos uma vez por ano, durante o mês de agosto, por meio de 
atividades e mobilizações direcionadas à Orientação e Prevenção ao Assédio Moral nos Meios 
Digitais com foco na conscientização, prevenção, assistência, proteção e promoção dos 
direitos humanos aos alunos nas escolas municipais. 

Ao ser solicitado, o executivo indicou que há uma série de medidas e legislações em 
vigência que evidenciam a ação preventiva da escola nesta questão, inclusive, quanto ao 
proposto no presente Projeto de Lei. Portanto, em função de considerar que o efeito pretendido 
não seria atingido, a Secretaria Municipal de Educação se pronunciou de forma contrária ao 
proposto. 

Em virtude do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura não deva prosperar, sendo, portanto, contrário o 
parecer. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 26/06/2019. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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