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PARECER nº 2353/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 135/2015. 

Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa do vereador Marquito, que "dispõe sobre a 
destinação de salas aos filhos e enteados de até 6 (seis) anos de alunos da rede pública de 
ensino municipal, e dá outras providências." 

O projeto em tela prevê que nas escolas da rede pública municipal de ensino seja 
disponibilizado espaço e instalações para acolher os filhos ou enteados de alunos da rede 
pública de ensino municipal, durante o horário das aulas. Dentre as condições estabelecidas no 
projeto, as crianças atendidas deverão ter 6 (seis) anos de idade máxima, não poderão ser 
matriculadas em creches municipais no mesmo horário da aula dos pais e que vínculo entre os 
pais ou responsáveis e as crianças deverá ser comprovado perante o estabelecimento de 
ensino, passível de perda de benefício em caso de descumprimento. 

Nos termos do artigo 3º do projeto, o órgão competente poderá definir atividades a 
serem desenvolvidas para as crianças durante o período em que estiverem lá. 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, o autor esclarece que a 
gravidez e o nascimento de uma criança ocasiona grande impacto na vida das famílias. Muitas 
vezes não estão preparadas para as novas responsabilidades, sobretudo porque muitas vezes 
se tratam de adolescentes, principalmente as mães. Sem o devido cuidado, acabam 
abandonando os estudos para se dedicar a criança ou a um trabalho para sustentar a nova 
família. Finalmente, o autor aponta que o êxodo escolar vem aumentando gradativamente no 
Brasil. 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela Legalidade do projeto. 

Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 09 de dezembro de 2015. 

Andrea Matarazzo - (PSDB) - Presidente 

Alessandro Guedes - (PT) - Relator 

Jonas Camisa Nova (Democratas) 

Laercio Benko - (PHS) 

Mario Covas Neto - (PSDB) 

Valdecir Cabrabom - (PTB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/12/2015, p. 107 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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