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PARECER Nº 1305/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 139/13  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Jair Tatto, “institui o 
Programa Bolsa Creche que apoia mensalmente com recursos financeiros, as mães 
que tenham filhos em idade de Educação Infantil, nas despesas com creche e 
prestação de serviço similar”.  
De acordo com a iniciativa fica instituído no âmbito municipal de São Paulo o 
Programa Bolsa Creche, às mães de crianças em vulnerabilidade socioeconômicas 
não matriculadas na rede pública de creches ou credenciadas pela Prefeitura.  
Dispõe também, que a idade dos filhos compreenderá 0 (zero) e 3 (três) anos e 
que a prioridade será das mães com crianças que aguardam atendimento na fila de 
espera.  
Estabelece ainda, que as mães que atendam a tais disposições receberão auxílio de 
1/2 do salário mínimo por criança, durante o período em que não for possível 
atendimento pela rede pública municipal.  
Justifica o autor, dentre outros argumentos, que a demora da prefeitura em 
oferecer vagas às crianças que aguardam na fila, prejudica diretamente as mães 
que precisam trabalhar para compor o orçamento doméstico e, muitas vezes, ficam 
impossibilitadas porque não têm com quem deixar os filhos.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, nos termos de substitutivo apresentado para adequar o 
projeto à técnica legislativa prevista na Lei Complementar Federal nº 95/98, que 
dispõe sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.  
A iniciativa reveste-se de relevante interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente à sua aprovação, nos termos do substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 07 de agosto de 2013.  
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