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PARECER 555/2003 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O 
PROJETO DE LEI N° 442/02 
 
Tendo a autoria do Vereador Cláudio Fonseca (PC do B), a presente propositura dispõe que 
o Executivo deverá aplicar, de forma integral, no bimestre imediatamente subseqüente, as 
diferenças de valores apuradas que representem o não atendimento dos percentuais 
mínimos obrigatórios, estabelecidos no art. 208 da Lei Orgânica, com a redação dada pela 
Emenda 24. 
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade, mas com 
substitutivo, alterando de bimestral para trimestral a obrigatoriedade de aplicação dos 
valores acima especificados.  
Considerando que esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes sempre se bateu pela 
aplicação integral das verbas destinadas à Educação, na conformidade do que prevê a Lei 
Orgânica do Município, dentro do mesmo ano fiscal, outra não poderia ser a nossa opinião 
do que a de darmos guarida à pretensão do Autor. 
Com efeito, a medida, se colocada realmente em prática, evitará o que tem sido costume 
das Administrações municipais nos últimos anos, ou seja, a de procrastinar a aplicação 
correta e total das verbas destinadas ao ensino, acumulando déficits que até 2001, segundo 
o Tribunal de Contas do Município, já chegavam a cerca de um bilhão e oitocentos e 
noventa e dois milhões de reais. 
Esse dinheiro que se deixou de aplicar, no tempo exato e para aquelas crianças 
especificamente, redunda em uma perda de qualidade do ensino, para elas, impossível de 
ser recuperada ao longo dos anos, mesmo que essa verba venha a ser reposta no futuro. 
Isso porque aquelas crianças acima citadas já estarão em outra fase de aprendizagem, já 
estarão em outro nível de escolaridade e com outra idade e, portanto, o que deixou de 
aprender lá atrás resultará em prejuízo para sua aprendizagem e formação futura, prejuízo 
esse que dificilmente será recuperado. Portanto, é necessária, sim, a aplicação das verbas 
destinadas ao ensino de forma integral e no mesmo ano fiscal, sem adiamentos 
injustificáveis. 
Favorável, diante do interesse público e dos méritos evidentes do projeto o nosso parecer, 
mas de acordo com o substitutivo mencionado.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 08/05/2003. 
Carlos Giannazi - Relator 
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