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PARECER Nº 625/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 266/2017. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do vereador Abou Anni, que dispõe sobre 
parâmetros para o Poder Executivo instituir a Guarda Mirim no ambiente escolar e dá outras 
providências. 

Segundo o parágrafo único do artigo 1°, a Guarda Mirim deverá seguir os seguintes 
parâmetros: 

Será composta por crianças e adolescentes com idade entre 10 (dez) e 17 (dezessete) 
anos, regularmente matriculados e frequentando escolas de ensino fundamental ou médio da 
rede pública ou privada; 

O trabalho pedagógico deverá contemplar a educação e a formação dos integrantes da 
Guarda Mirim nos princípios elementares de cidadania, nas noções elementares de primeiros 
socorros e respeito ao meio ambiente; 

Incutir nos integrantes da Guarda Mirim o culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições e 
instituições; 

Envidar esforços para realizar visitas aos órgãos públicos com o fito de, através de aula 
prática, ensinar aos Guardas Mirins o que são bens, serviços e instalações públicas. 

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

Conforme aponta a justificativa do nobre vereador, o estabelecimento da Guarda 
Municipal permitirá que crianças e adolescentes participem de atividades de cunho social, 
abrangendo aspectos de patriotismo, civismo, noções de primeiros socorros e respeito ao meio 
ambiente. 

Ante o exposto, reconhecendo o interesse público da iniciativa, a Comissão de 
Administração Pública é FAVORÁVEL à sua aprovação. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 16 de maio de 2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/05/2018, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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