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JUSTIFICATIVA - PL 0176/2017 
Prezados Vereadores e Vereadoras. 

Ínclitos Pares. 

O Parlamento Paulistano é a expressão máxima da voz dos cidadãos do Município de 
São Paulo. Certo é que o Vereador tem o dever de não permitir que haja distanciamento entre 
a vontade do povo e o espírito das leis formuladas nesta Câmara Municipal. 

Atento à vontade e à necessidade dos cidadãos, em especial aos habitantes de regiões 
e bairros periféricos, que carecem de serviços públicos essenciais, é que se propõe o presente 
Projeto Lei. 

O Projeto de Lei em epígrafe busca auxiliar o Poder Executivo Municipal na escolha do 
melhor investimento para a educação no Município de São Paulo. Sem macular a 
discricionariedade administrativa que possui a Administração Municipal para execução 
orçamentária, este PL prevê a priorização de investimentos públicos em áreas periféricas e 
bairros realmente necessitados, em demonstração através de estudo técnico competente. 

Não há mácula ou vício para a escolha administrativa, apenas indicação de item que 
deve ser observado para a melhor escolha do investimento público pelo Administrador. 

Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro, desde a Constituição Federal, 
desaguando no microssistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece, de 
maneira clara e nítida, a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente, inclusive 
prevendo primazia no investimento público e na implementação de políticas públicas para 
proteção infantil. 

É sabido que as regiões periféricas do Município de São Paulo carece com maior 
profundidade de investimento e atenção publicas. 

Este Projeto de Lei visa exatamente buscar o equilíbrio do investimento público, 
estabelecendo como prioridade o investimento em regiões mais necessitadas. 

Nestes termos, solicito aos nobres pares os bons préstimos de votarem a favor da 
aprovação do referido projeto de lei municipal. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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