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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 118.00072/2021-63
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 118.00072/2021-63

  

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de
Lei do Legisla�vo de autoria do Vereador Márcio
Bins Ely, que cria o Programa de Meditação e
Desenvolvimento da Inteligência Emocional, a ser
desenvolvido em escolas públicas da rede
municipal de ensino.

  

               COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei do Legislativo de autoria do Vereador Márcio Bins Ely,
que cria o Programa de Meditação e Desenvolvimento da Inteligência Emocional, a ser desenvolvido em
escolas públicas da rede municipal de ensino.

Aduz o proponente em seus motivos que atualmente a educação está eivada de aspectos desfavoráveis como
a sobrecarga de trabalho dos educadores e sua não-valorização pela sociedade, precárias condições
estruturais, lotação de salas de aula, insegurança, stress, medo, violência. Baixo desempenho escolar, altas
taxas de reprovação e abandono, constatados pelas estatísticas do censo escolar.

Dificuldades em recursos materiais e pessoais compõe o panorama de crise educacional. Estudos
demonstram que tais condições de ambiente podem acarretar doenças como estresse e depressão, ansiedade,
angústia, desânimo e apatia.

O professor representa um profissional de significativa importância na vida das pessoas, pois cabe a ele a
tarefa de ouvir, educar e aconselhar. Muitas vezes os profissionais do ensino são mais presentes na vida das
pessoas que qualquer outro profissional.

A prática da meditação apresenta resultados positivos na estimulação e desenvolvimento cognitivo,
favorecendo a concentração e a atenção dos alunos e professores em classe, reduzindo o estresse e o
comportamento violento, além de promover alterações estruturais no cérebro que beneficiam o
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gerenciamento emocional e a inteligência emocional sendo um grande preditor do desenvolvimento pessoal e
do sucesso profissional.

Com o presente PL o autor busca aprimorar o processo educativo nas escolas de Porto Alegre, promovendo
por meio da meditação e do desenvolvimento emocional, primeiramente a redução do stresse e dos níveis de
esgotamento dos professores- Síndrome de Burnout, melhorando assim sua qualidade de vida.

A adoção da meditação em vários lugares do país e do mundo como complemento educacional pode produzir
implicações nos vários âmbitos da sociedade, como saúde, segurança e bem-estar social.

Em despacho exarado pela Vereadora Tanise Amália Pazzin, aduz que embora meritório o projeto, não se
pode deixar de observar o parecer do então, Vice – Prefeito, Sr. Gustavo Paim, em resposta ao pedido de
diligência formulado no ano de 2018, o qual relata que o referido programa já consta no currículo escolar,
podendo ser aplicado em diversas disciplinas, com intuito de desenvolver a inteligência emocional.
Outrossim, em parecer emitido pela Procuradoria deste Legislativo, em fevereiro de 2017, consta vício de
iniciativa, uma vez que afronta o artigo 94, inciso IV da Lei Orgânica do município, existindo óbice. 
Desta forma, embora meritório o projeto, seu parecer foi pela rejeição do projeto.

Diante dos óbices apresentados pela colega temos posição desfavorável ao presente Projeto de Lei, embora
meritório em seus motivos de proposição.

 

Assim, este Relator manifesta-se pela rejeição da proposição.

 

                                                                      Sala das Sessões, 25 de maio de 2021.

 

                                                                             Vereador Airto Ferronato

                                                                                            Relator

Documento assinado eletronicamente por Airto João Ferronato, Vereador, em 25/05/2021, às 09:04,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0236847 e o código CRC D8D7F850.

Referência: Processo nº 118.00072/2021-63 SEI nº 0236847

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 051/21 - CEFOR con�do no doc 0236847 (SEI nº 118.00072/2021-63 – Proc.
nº 2681/16,  PLL nº 273), de autoria do vereador Airto Ferronato foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 02 de junho de 2021,  tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS E 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela REJEIÇÃO do Projeto.

 

Vereadora Bruna Rodrigues – Presidente: Não votou

  Vereador Mauro Zacher – Vice-Presidente: Não votou

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Idenir Cecchim: FAVORÁVEL

  Vereador Moisés Barboza:  FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Caroline Manica Schapke, Assistente Legisla�vo,
em 02/06/2021, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0240137 e o código CRC 62B7BE07.

Referência: Processo nº 118.00072/2021-63 SEI nº 0240137

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

