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PARECER N°2353/2019 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N°481/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Claudio Fonseca, institui o 
Programa Municipal de Prevenção às Doenças Profissionais no âmbito da Rede Municipal de 
ensino de São Paulo, e dá outras providências. 

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

A Comissão de Administração Pública exarou parecer favorável. 

A Comissão de Educação Cultura e Esportes exarou parecer favorável. 

O projeto em tela tem o fito de instituir o Programa Municipal de Prevenção às Doenças 
Profissionais no âmbito da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. 

É sabido que nas grandes redes de educação pública, sobretudo nas capitais, é 
recorrente um conjunto de doenças profissionais comuns ao exercício do magistério. 

Ainda que se considere o fato de que tal conjunto não afete todos os profissionais, é 
importante frisar que tais patologias  prejudicam a qualidade de vida de um considerável 
número de profissionais, de seus familiares, e de maneira indireta, tanto dos alunos da Rede 
Municipal de Ensino, quanto da própria gestão municipal, a responsável por promover  a 
presença desses profissionais em sua função precípua, garantindo qualidade de ensino, direito 
da população. 

"Um programa permanente, voltado ao estudo e ações que se julguem pertinentes, no 
sentido de minimizar tais ocorrências, implica, necessariamente, em aumento da qualidade de 
vida desses profissionais, de seus familiares, bem como na melhoria da qualidade social da 
Educação e dos serviços prestados pela municipalidade." 

Diante do exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no 
âmbito de sua competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, eis que é 
de suma importância que o trabalhador tenha a sua promoção e proteção à saúde 
resguardados por programas que garantam a sua melhor qualidade de vida no âmbito laboral, 
portanto, favorável o parecer. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 04/12/2019. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


