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PARECER  N. º 1119/2013   DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE  LEI Nº 318/2011.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Vereador Chico Macena, que dispõe sobre o 
programa “Férias na Educação Infantil” e dá outras providências.  
A iniciativa visa autorizar a criação do programa “Férias na Educação Infantil” pelo 
Poder Executivo. Nos termos do projeto, o programa “Férias na Educação Infantil” 
estará previsto para acontecer nos CEIs – Centro de Educação Infantil e nas EMEIs – 
Escolas Municipais de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação, nos períodos 
de férias escolares - meses de janeiro e julho, em período integral – por meio de 
atividades Recreativas; Culturais e de Lazer, de acordo com o disposto no artigo 2°.  
A fim de que a iniciativa alcance os seus objetivos, está prevista a contratação 
temporária de profissionais das ocupações de recreacionistas; professores de educação 
física; oficineiros de música e teatro, conforme a necessidade existente; e profissional 
com formação em Pedagogia, cujo papel será de coordenar as atividades previstas no 
Programa.  
Visando levantar manifestações de interessados junto às famílias e realização das 
inscrições, está previsto que o referido programa seja divulgado em todas as Unidades 
Educacionais, podendo ocorrer o envolvimento de outras secretarias, otimizando 
espaços como clubes da Cidade, balneários e CEUs.  
O artigo 8° da iniciativa faz menção à oferta de alimentação aos participantes do 
programa.  
A propositura se justifica, segundo o Autor, porque o hábito da realização de 
brincadeiras pelas crianças, com a devida orientação, permite o seu adequado 
aprendizado, bem como aprimora sua educação e seu desenvolvimento.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa elaborou parecer pela 
LEGALIDADE do projeto. De acordo com o Parecer N° 708/2012, atendendo ao 
disposto na Lei Orgânica Municipal, devem ser realizadas 2 (duas) audiências públicas 
durante a tramitação de projetos que se referem acerca do tema “criança e 
adolescente”.  
Em face do exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL à propositura 
nos termos da redação original.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 19 de junho de 2013.  
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