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 PARECER Nº 0190/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0521/11  
 Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Claudio Fonseca, que 
dispõe sobre a qualificação da demanda por vagas na rede pública dos Centros de 
Educação Infantil na Cidade de São Paulo.  
A proposta merece prosperar.  
O objetivo do projeto é, diante da impossibilidade de matricular todas as crianças 
nas creches públicas, atender em caráter prioritário as crianças em situação de 
maior vulnerabilidade, “enquanto o poder público não consiga ofertar vagas para 
todos”.  
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos 
Cidadãos.  
Ademais, consoante o disposto nos artigos 30, I, da Constituição Federal, compete 
aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica 
redação no artigo 13, I, da Lei Orgânica do Município.  
No art. 211, § 2º, a Carta Magna estabelece que os Municípios devem atuar 
prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.  
No mérito, a propositura tem amparo na Constituição Federal que, em seu art. 7º, 
XXV, assegura o direito de assistência gratuita aos filhos e dependentes de 
trabalhadores, desde o nascimento até os 05 (cinco) anos, em creches e pré-
escolas. O direito ao atendimento em creches também está expressamente 
consignado no art. 208, IV da Constituição Federal.  
Não bastasse, 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 se destaca o direito à educação.  
O projeto também está em consonância com o art. 4º da Lei Federal nº 9.394/96 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação) que assim preconiza:  
“Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 
garantia de:  
...  
IV – atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos 
de idade;”  
Oportuno destacar que já foi comprovado cientificamente que as crianças em 
situação de vulnerabilidade têm o futuro afetado 
(http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/portal-social/19,0,3028225,Situacao-de-
vulnerabilidade-na-infancia-prejudica-futuro.html). Confira-se o inteiro teor da 
matéria localizada na internet:  
“Pesquisa norte-americana comprova cientificamente que crianças que vivem em 
situações de vulnerabilidade, marcada por fatores como má alimentação e 
desestruturação familiar, têm chances muito maiores de desenvolver no futuro 
problemas cardíacos, envelhecimento precoce e inflamações.  
As razões são muitas e vão desde a exposição a toxinas e uma dieta pobre de 
nutrientes até aspectos ambientais, como menos oportunidade de se exercitarem 
fisicamente por morarem em bairros inseguros. A pesquisa avaliou 200 
adolescentes.  
Karen Mattheus, uma das coordenadoras do estudo, explica que essas crianças 
também são menos otimistas sobre seu futuro e experimentam muito cedo 
emoções e situações negativas.  
O coordenador de relações institucionais do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância e Adolescência (Unicef) no Brasil, Mário Volpi, afirma que os três primeiros 
anos de vida são os mais vulneráveis, mas, por toda a infância a violação de 



direitos básicos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente é altamente 
prejudicial.”  
Em atenção ao disposto no art. 41, XI, da Lei Orgânica, é necessária a convocação 
de pelo menos 02 (duas) audiências públicas durante a tramitação desse projeto. 
Para aprovação, é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros da 
Câmara (art. 40, § 3º, XII).  
Pelo exposto, tendo em vista que a propositura preza pela proteção à criança e 
melhoria da educação, somos pela LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
07.03.2012.  
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