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( X ) Projeto de Lei OlvU^ Protocolo n°: 25872 
Em: 14/03/2019-15:40:34

Sr. Presidente

Srs. Vereadores:

EMENTA: Abaixo

j^MENTA: As escolas públicas e privadas, no âmbito do município de Carazinho, deverão 
disponibilizar cadeiras e locais determinados aos portadores de Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade. (TDAH)

Art. 1o - As unidades escolares públicas e privadas, no âmbito do Município de Carazinho, deverão 
disponibilizar, em salas de aula, assentos nas primeiras filas aos alunos com Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade (TDAH) assegurando seu posicionamento afastado das janelas, 
cartazes e outros elementos possíveis potenciais de distração.

Parágrafo Único - É direito do aluno diagnosticado realizar as atividades de avaliação e provas 
durante o ano letivo em local diferenciado com o auxílio, preferencialmente, do Professor 
Especializado e com maior tempo par sua realização.

Art.2° - Para o atendimento ao disposto no art. 1o será necessária a apresentação, por parte dos 
pais ou responsáveis pelo aluno, de laudo médico comprovante de TDAH emitido por médico 
especialista, neurologista ou psiquiatra.

rt. 3o - As escolas das redes públicas e privada deverão:

l - prever e prover, na organização de suas classes, flexibilização e adaptações curriculares que 
considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e 
recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos 
alunos que apresentarem necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto 
pedagógico da escola, respeitada a frequência obrigatória; e

II - promover formação continuada sobre os temas relacionados à escolarização de pessoas com 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, para que o profissional docente e o corpo 
técnico-pedagógico tenham maior compreensão acerca das questões pertinentes às adaptações e 
flexibilizações curriculares, metodologias, recursos didáticos e processos avaliativos de que se trata 
o inciso I deste artigo.

Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA: A instituição escolar tem um papel fundamental na sociedade pois busca 
promover a formação e socialização dos alunos e por isso é de suma importância garantir a 
inserção de todos os alunos, inclusive aqueles com TDAH.
Dentre os aspectos legais que buscam garantir e assegurar esta inserção de alunos com 
necessidades educacionais especiais está a Lei de Diretrizes e Bases para Educação Nacional 
(LDB), Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que em seu Capítulo V trata e específica 
o direito do aluno com necessidades educacionais especiais e o dever da Instituição escolar em 
assegurar a adequação no processo de ensino.
Sabe-se que crianças com TDAH são capazes de aprender mas têm dificuldades de concentração 
na escola devido ao impacto que os sintomas têm sobre um om desempenho nas atividades.
Assim, compreende-se a importância de adaptações e adequações das salas de aula, dos 
materiais didáticos (livros, mapas, computadores, jogos), além da postura do professor e de sua 
prática pedagógica. Arrumar a sala de modo a haver bom acesso de todos, a disposição do 
espaço, do tempo e dos móveis, deve ser uma preocupação para atender as necessidades 
específicas desses alunos, de modo que favoreça, ao máximo, sua participação total na dinâmica 
da aula.

^ode-se perceber que o desempenho escolar dos alunos com TDAH apresenta uma estreita 
relação com as práticas de seus professores em sala de aula. Para isso é necessária uma 
mudança de atitude e postura frente aos alunos, além de uma busca continua por novas 
metodologias e técnicas de ensino que se adeqúem ao aluno com TDAH.
Por isso, é de fundamental importância que a escola esteja preparada para receber estes alunos, 
uma vez que atualmente há uma luta para a inclusão de alunos com necessidades especiais. É na 
escola, no convívio com os demais colegas, que os alunos aprenderão a lidar com regras e com a 
estrutura de vida social à qual eles terão de enfrentar.

Sala Antônio Libório Bervian, em 14/03/2019.

Gian Pedroso - PSB

Espaço reservado a Diretória de Expediente
N°: Hora:
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Matéria: PLL 018/2019
Ementa: PROJETO DE LEI. INICIATIVA DE 
VEREADOR. OBRIGA AS UNIDADES 
ESCOLARES PÚBLICAS E PRIVADAS DO 
MUNICÍPIO A DISPONIBILIZAR CADEIRAS E 
LOCAIS DETERMINADOS AOS PORTADORES 
DE TDAH. DISPÕE SOBRE OUTROS DEVERES 
NA ÁREA EDUCACIONAL. VÍCIO DE INICIATIVA 
EVIDENCIADO.
DESFAVORÁVEL

ORIENTAÇÃO

Trata-se de pedido encaminhado pela comissão processante à 
Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus 
aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 018, de 14 de março de 
2019, de autoria de vereador, no qual prevê que as escolas públicas e privadas, no âmbito 
do Município de Carazinho, deverão disponibilizar cadeiras e locais determinados aos 
portadores de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei refere que as escolas públicas e particulares do 
Município devem disponibilizar cadeiras e locais determinados às pessoas com Transtorno 
de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Também, que o processo de aprendizagem do aluno com 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) deve ser acompanhado, 
preferencialmente, de professor especializado.

Por fim, cria deveres, no âmbito educacional, às escolas públicas e
privadas do Município.

A competência para legislar sobre a matéria educação é 
concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, estes legitimados a partir 
do chamado interesse local1.

1 (CRFB): Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...]
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n° 85, de 2015') [...]
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislarsobre assuntes de interesse local;
[■■■]
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Por outro lado, a iniciativa legislativa está incorreta, uma vez que a 
estruturação e atribuições de secretarias, departamentos e órgãos da Administração 
Pública são matérias cuja competência é privativa do Chefe do Poder Executivo.

Neste sentido:

(CERGS): Art. 60. São de iniciativa privativa do Governador do 
Estado as leis que: [...] 
li - disponham sobre: [...]
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos 
da administração pública. [...]

(LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que 
disponham sobre: [...]
il - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou 
departamentos equivalentes e órgãos da administração 
pública; [...]

No caso em tela, o vereador pretende impor conduta a ser seguida 
pelas escolas públicas e privadas do Município, interferindo na estrutura e organização 
das mesmas.

Ao Legislativo cabe a função de editar atos normativos de caráter 
geral e abstrato. Ao Executivo cabe o exercício da função de gestão administrativa, que 
envolve atos de planejamento, direção, organização e execução.

Cumpre recordar aqui o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, 
anotando que "a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Cada 
um dos órgãos tem missão própria e privativa: a Câmara estabelece regra para a 
Administração; a Prefeitura a executa, convertendo o mandamento legal, genérico e 
abstrato, em atos administrativos, individuais e concretos. O Legislativo edita normas; o 
Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que residem a 
harmonia e independência dos Poderes, princípio constitucional (art. 2o) extensivo ao 
governo local. Qualquer atividade, da Prefeitura ou Câmara, realizada com usurpação de 
funções é nula e inoperante”. Sintetiza, ademais, que atodo ato do Prefe/'fo que infringir 
prerrogativa da Câmara - como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar 
atribuição da Prefeitura ou do Prefeito - é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de 
funções dos órgãos do governo local (CF, art. 2o c/c o art. 31), podendo ser invalidado pelo 
Poder Judiciário”. (Direito municipal brasileiro, 15aed., atualizada por Márcio Schneider 
Reis e Edgard Neves da Silva, São Paulo, Malheiros, 2006, p.708 e 712).

Deste modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo 
administra, editando leis de efeitos concretos, ou que equivalem na prática a verdadeiros 
atos de administração, viola a harmonia e independência que deve existir entre os 
Poderes.

Este é o entendimento sedimentado no TJ/RS:

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


(l\$lavyq

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO • RS

Página 3 de 4

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
MUNICÍPIO DE BAGÉ. LEI N° 5.929/2018. GRATUIDADE NO 
TRANSPORTE COLETIVO. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 
ALTERAÇÃO NO PROCEDIMENTO PARA CONCESSÃO DO 
BENEFÍCIO. MATÉRIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. 
INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA AOS 
ARTS. 8o, CAPUT, 10, 60, II, D, 82, III E VII, TODOS DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. A Lei n° 5.929/2018, do Município de 
Bagé, de iniciativa parlamentar, alterou a Lei n° 4.523/2007 na 
parte em que esta norma trata sobre os critérios para concessão da 
gratuidade no transporte coletivo às pessoas com deficiência e 
seus acompanhantes. A alteração legislativa simplificou o 
procedimento para concessão da gratuidade, contudo, cabe ao
Executivo a conferência dos requisitos, assim como sua
concessão, de modo que a modificação de critérios utilizados
pela administração pública caracteriza efetiva ingerência do
Poder Legislativo no desempenho das atribuições
administrativas próprias do Poder Executivo. Inconstitucional, 
portanto, a referida lei municipal, por ofensa aos artigos 8o, caput, 
10, 60, II, d, e 82, III e VII, todos da Constituição Estadual. AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 
PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de Inconstitucionalidade 
N° 70078812740, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 04/02/2019).

Não fosse suficiente, tanto a contratação de Professor 
Especializado quanto os deveres descritos no art. 3o do Projeto de Lei gerarão evidente 
aumento de despesa aos cofres públicos, portanto, a propositura deveria estar 
acompanhada de estudo do impacto orçamentário-financeiro, conforme dispõe a Lei 
Complementar n° 101, de 04 de maio de 20002.

2 Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao património público a geração de 
despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa 
será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-fmanceiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subsequentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei 
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1s Para os fins desta Lei Complementar, considera*se:
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação especifica e suficiente, ou que esteja 
abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a 
realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as 
diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas 
disposições.
§ 2e A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo 
utilizadas.
§ 3q Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei 
de diretrizes orçamentárias.
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POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, esta Procuradoria 
Legislativa opina pela inviabilidade técnico-jurídica do PLL n. 018/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

2019.Carazinho (RS), 18 de man

Casali
Assessor Jurídico {já Mesa Diretora 

OAB/RS 7S*3u2

Mateus B

§ A- As normas do caput constituem condição prévia para:
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o $ 3° do art. 182 da Constituição.
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória 
ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios.
§ 12 Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa 
prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2° Para efeito do atendimento do § 15, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou 
aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 12do art. 4s, devendo 
seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou 
pela redução permanente de despesa.
§ 3S Para efeito do § 2-, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de aliquotas, 
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 42 A comprovação referida no § 2a, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de 
cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano 
plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
§ 52 A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no 
§ 22, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.
§ 6s O disposto no § I2 não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento de 
remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
§ 7a Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
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Porto Alegre, 02 de abril de 2019.

Informação n° 531/2019

Interessado:
Consulente:
Destinatário:
Consultor(es):
Ementa:

Município de Carazinho - Poder Legislativo.
Viviane Muller Menezes, Auxiliar de Expediente.
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.
Vanessa Marques Borba e Bartolomé Borba.
1. Análise do Projeto de Lei n° 18/2019: “As escolas públicas e 
privadas, no âmbito do município de [...], deverão disponibilizar 
cadeiras e locais determinados aos portadores de Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)’’.

2. Inviabilidade do Projeto de Lei n° 18/2019, pois é de iniciativa 
do Legislativo e trata de matéria de natureza pedagógica, afeta 
ao sistema de ensino, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do 
Executivo, o que o faz formalmente inconstitucional.

E solicitado, por meio eletrónico, com registro nesta 

Consultoria sob n° 16.964/2019, parecer sobre o Projeto de Lei n° 18/2019, 

Protocolo n° 25872, cuja ementa prevê: “As escolas públicas e privadas, no âmbito 

do município de [...], deverão disponibilizar cadeiras e locais determinados aos 

portadores de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)”.

Examinada a matéria, passamos a opinar.

1. A proposição tem seu objeto e âmbito de aplicação definidos 

no art. Io, como estabelece o art. 7o da Lei Complementar n° 95/1998, nos seguintes 

termos:

Art. 1o - As unidades escolares públicas e privadas, no âmbito do 
Município de [...], deverão disponibilizar, em salas de aula, 
assentos nas primeiras filas aos alunos com Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade (TDAH) assegurando seu
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posicionamento afastado das janelas, cartazes e outros elementos 
possíveis potenciais de distração.
Parágrafo Único - É direito do aluno diagnosticado realizar as 
atividades de avaliação e provas durante o ano letivo em local 
diferenciado com o auxílio, preferencialmente, do Professor 
Especializado e com maior tempo par sua realização.

Como se depreende do dispositivo acima, o Projeto de Lei 

tem como finalidade assegurar a reserva de assentos, nas primeiras filas, para 

estudantes com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) das 

escolas públicas e privadas do Município.

Em que pese meritória a intenção do Legislador de propiciar 

melhor qualidade de aprendizado aos estudantes com TDAH, trata de matéria de 

essencialmente pedagógica, a ser avaliada pelo professor em sala de aula, 

conforme metodologia de cada instituição de ensino, como depreende-se da Lei n° 

9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que no art. 12 

estabelece:

2.

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;

Assim, por interferir em questão pedagógica das instituições 

de ensino, que independe de lei em sentido estrito, a proposição, que tem origem 

parlamentar, é formalmente inconstitucional, pois o sistema de ensino é matéria 

ligada à Secretaria de Educação do Município, de modo que somente o Chefe do 

Executivo tem legitimidade para propor leis que versem sobre a matéria, conforme 

estabelece o art. 60, II, “d” da Constituição do Estado:

3.

2
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Art. 60 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 
leis que:

[•••]
II - disponham sobre:
[...]
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da 
administração pública.

Sendo assim, o Projeto de Lei, se aprovado, resultaria em 

agressão ao princípio constitucional da independência entre os poderes, insculpido 

no artigo 2o da Constituição da República e, para o âmbito municipal, no artigo 10 

da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul1.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do

Estado do Rio Grande do Sul:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO 
MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ. INSTITUIÇÃO NA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE ENSINO DE ATIVIDADES DE 
PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL. INICIATIVA DA CÂMARA 
DE VEREADORES. VÍCIO FORMAL. MATÉRIA RESERVADA AO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. Deve ser declarada 
inconstitucional a Lei Municipal n.° 2.961, de 14 de abril de 2010, 
de iniciativa da Câmara de Vereadores de Gravataí, que autoriza 
o Poder Executivo a instituir na rede pública municipal de ensino 
atividades de psicomotricidade relacional, implicando a 
necessidade de contratação de profissionais habilitados e compra 
de materiais diversos. Tal lei impõe atribuições à Secretaria 
Municipal da Educação, interferindo na organização e 
funcionamento da administração, matéria de iniciativa do Chefe do 
Poder Executivo. A inobservância das normas constitucionais de 
processo legislativo tem como consequência a 
inconstitucionalidade formal da lei impugnada, pois violados os 
princípios da simetria, da harmonia e independência entre os 
Poderes. Ofensa aos arts. 8o, 10, 60, 82 da Constituição Estadual

1 Art. 10 - São Poderes do Município, independentes e harmónicos entre si, o Legislativo, exercido 

pela Câmara Municipal, e o Executivo, exercido pelo Prefeito.
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e 61 da Constituição Federal. AÇAO JULGADA PROCEDENTE. 
UNÂNIME.2

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE 
NOVO HAMBURGO. LEI MUNICIPAL. INICIATIVA DO PODER 
LEGISLATIVO. INSERÇÃO DE AULAS DE XADREZ NA GRADE 
CURRICULAR DA REDE DE ENSINO. VÍCIO FORMAL E 
MATERIAL. Lei n.° 3.036/2017 do Município de Novo Hamburgo, 
que institui como matéria curricular o ensino do jogo de xadrez 
nas escolas municipais de ensino fundamental, como suporte 
pedagógico para outras disciplinas. Lei de iniciativa do Poder 
Legislativo. Lei que padece de vício formal e material, na medida 
em que o Poder Legislativo Municipal invadiu a seara de 
competência do Poder Executivo Municipal, pois afronta 
dispositivos constitucionais que alcançam ao Chefe do Poder 
Executivo a iniciativa privativa para editar leis que disponham 
sobre a criação, estruturação e atribuições de Secretarias e 
órgãos da Administração Pública. Presença de vícios de 
inconstitucionalidade de ordem formal e material, por afronta aos 
artigos 8o, 10, 60, inciso II, alínea d , 82, incisos II, III e VII, 149, 
incisos I, II e III, e 154, incisos I e II, todos da Constituição 
Estadual. JULGARAM PROCEDENTE. UNÂNIME.3

ADIN. LEI MUNICIPAL QUE VERSA SOBRE ESTRUTURA E 
ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E QUE 
CRIA DESPESAS. VÍCIO DE INICIATIVA. É inconstitucional, por 
vício de iniciativa, a lei municipal de Pelotas que criou o "boletim 
eletrónico” {ferramenta eletrónica a ser adotada pelas escolas 
municipais, e acessada por pais e alunos para consulta de dados, 
notas e informações). Tal lei, oriunda de projeto de lei de iniciativa 
do legislativo, interfere na estrutura e organização da 
administração municipal, e ainda cria despesa, matérias de 
iniciativa privativa do Executivo. JULGARAM PROCEDENTE. 
UNÂNIME.4

2 Ação Direta de Inconstitucionalidade N0 70037575198, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Orlando Heemann Júnior, Julgado cm 04/07/2011.
3 Ação Direta de Inconstitucionalidade N° 70074889619, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rui Portanova, Julgado em 12/03/2018.
4 Ação Direta de Inconstitucionalidade N° 70068979624, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rui Portanova, Julgado em 01/08/2016.
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4. Por todo o exposto, opinamos pela inviabilidade do Projeto 

de Lei n° 18/2019, pois é de iniciativa do Legislativo e trata de matéria de natureza 

pedagógica, afeta ao sistema de ensino, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo, o que o faz formalmente inconstitucional.

São as informações que julgamos pertinentes à consulta

formulada.
r

Vi

Vanessa.Marques Sorba 
./OAB/RS ne 5S.11S

/

K-.-
y

Bartolomé Borba 
OAB/RS 2.382

<r
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZMHO-RS

COMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER
/2019

PU n. 18/2019
AutorrVereador Gian Pedroso
Ementa: As escolas públicas e privadas, no âmbito do Município de Carazinho, deverão 
disponibilízar cadeiras e locais determinados aos portadores de Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH)
RelatorJoão Pedro Albuquerque de Azevedo 
Conclusão: desfavorável por unanimidade

Relatório
1, A matéria em análise, de autoria de vereador, tramita nesta Casa Legislativa, sob 

a forma de projeto de lei, tendo como objetivo a ementa acima citada.
2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, a 

referida proposição está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja 
elaborado parecer sobre aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

3. É claramente positivo o intuito social do projeto de propiciar uma melhor 
qualidade de aprendizagem aos alunos portadores de TDAH. Entretanto, o voto 
vai desfavorável sob o viés de interesses difusos e coletivos, acompanhando as 
orientações técnicas coligidas, fendo em vista se tratar de matéria 
essencialmente pedagógica, a ser avaliada pelo professor em sala de aula, 
conforme metodologia de cada instituição de ensino, conforme a própria LDB. 
Além disso, há que ressaltar o próprio vício de iniciativa apontado pela 
orientação técnica, o que dispensa maior extensão na discussão do seu 
conteúdo meritório.

4. Por tais razões, VOTA o Relator desfavorável ao projeto de lei.
5. Os demais Vereadores Votaram de acordo ao voto do Relator.

de abril de 2019.
Sala de Reuniões AntônioTilD

órioBervian
Á

Vereador Gilson Haubert 
Presidente ^ ✓

Veread^^feme Costa 

e/Freíidente

Eto Albuquerque de-Azevedo 
Secretário \
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