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PARECER CONJUNTO N° 2175/2013 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 139/2013.  
O 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.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em sua análise, 
emitiu parecer de LEGALIDADE, interpondo substitutivo para adequar a propositura 
à melhor técnica legislativa.  
A Comissão de Administração Pública exarou parecer FAVORÁVEL ao substitutivo da 
CCJLP.  
Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, considera que a iniciativa do magnânimo parlamentar demonstra um 
extremo carinho e grande preocupação com relação aos infantes do Município. Em 
que pese a necessidade premente de garantir investimentos diretos na rede pública 
de educação infantil, reconhecemos os anseios desta iniciativa no sentido de sanar 
uma terrível chaga que grassa na seara paulistana desde tempos imemoriais.  
Portanto, favorável é o nosso parecer, nos termos do substitutivo da CCJLP.  
Quanto ao aspecto financeiro nada temos a opor, tendo em vista que a matéria não 
ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está continente aos 
referendos legais de conduta fiscal.  
Favorável, portanto, é o nosso parecer, nos termos do substitutivo da CCJLP.  
Sala das Comissões reunidas, 15/10/2013  
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
REIS - PT  
EDIR SALES - PSD  
ORLANDO SILVA – PCDOB - contrário  
OTA - PSB  
JEAN MADEIRA - PRB  
TONINHO VESPOLI – PSOL - contrário  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
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PAULO FIORILO - PT  
JAIR TATTO - PT  
RICARDO NUNES - PMDB  
MARTA COSTA - PSD  
WADIH MUTRAN - PP  
 


