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PARECER Nº 123/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0081/10. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria dos Nobres Vereadores Gabriel Chalita e Celso 
Jatene, que dispõe sobre aspectos relevantes para a política municipal de proteção da 
criança e do adolescente, em especial, sobre medidas de interesse no aperfeiçoamento 
da política de divulgação e localização de crianças e adolescentes desaparecidos. 
O projeto pode prosseguir em tramitação, já que elaborado no regular exercício da 
competência legislativa desta Casa, espelhada no artigo 30. I e II, da Constituição 
Federal e no artigo 13, I e II, da Lei Orgânica do Município, os quais conferem à 
Câmara competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar à 
legislação federal e estadual, no que couber. 
Em linhas gerais, pretende a propositura estabelecer normas a serem observadas pelo 
Poder Público na execução da política municipal de proteção da criança e do 
adolescente, no que tange à atenção conferida aos casos de desaparecimento de 
crianças e adolescentes. 
Versa, portanto, a propositura sobre serviços públicos disponibilizados a determinada 
parcela da população, não instituindo serviços específicos e, sim, traçando normas 
gerais a serem observadas. 
Cumpre registrar que a Lei Orgânica do Município não mais prevê a iniciativa privada 
ao Prefeito para apresentação de projetos de lei que versem sobre serviços públicos, 
como, aliás, não poderia deixar de ser, posto que tal previsão não encontrava respaldo 
na Constituição Federal. 
Todavia, os projetos de lei de iniciativa parlamentar que versem sobre serviços 
públicos deverão se revestir de natureza programática, limitando-se a definir 
diretrizes, princípios ou, ainda, parâmetros para a prestação dos referidos serviços. 
Nesta esteira a propositura em análise mostra-se consentânea com a delimitação da 
competência legislativa desta Casa para, por iniciativa de vereador, dispor sobre 
serviços públicos, vez que pretende estabelecer princípios a serem seguidos na 
execução da política municipal em questão. 
Insta registrar que as crianças e os adolescentes pertencem a uma classe de sujeitos 
especiais - assim como os idosos e as pessoas portadoras de necessidades especiais - 
aos quais o ordenamento jurídico determina que seja dada proteção especial. 
Exatamente neste sentido dispõem o art. 227 da Constituição Federal e o art. 7º, 
parágrafo único da Lei Orgânica do Município, este último estabelecendo que a criança 
e o adolescente são considerados prioridade absoluta do Município. Também não é 
demais lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina em seu art. 4º 
o dever do Poder Público de assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos 
direitos fundamentais das crianças. dentre os quais destaca-se o direito à convivência 
familiar e comunitária. 
Convém ponderar, ainda, que a propositura encontra-se respaldada no princípio da 
razoabilidade, o qual, como é cediço, é de observância obrigatória pelo Poder Público, 
consoante se depreende da forma implícita da Constituição Federal e de modo 
expresso na Constituição Estadual (art. 111). Com efeito, é fato notório o percalço pelo 
qual passam as famílias que sofrem com o drama de ter uma criança ou adolescente 
desaparecido na busca de sua localização, sendo que tal situação se torna ainda mais 
grave quando se trata de famílias carentes, as quais muitas vezes não possuem fotos 
dos desaparecidos. Resta evidenciada, assim, a necessidade e adequação da 
propositura, que objetiva suprir a falta do registro fotográfico, posto que este é o 
ponto de partida para os trabalhos de localização dos desaparecidos e sua ausência 



muito dificulta a localização, sendo que a realização de tal registro no ambiente escolar 
consiste em medida que poderá ser adotada de modo bastante simplificado e prático. 
Nos termos do art. 41, XI, da Lei Orgânica do Município é necessária a realização de 2 
(duas) audiências públicas durante a tramitação da presente propositura. 
A aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros 
para deliberação, conforme disposto no art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica 
Paulistana. 
Em vista do exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos pela 
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 17/03/10. 
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