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PARECER Nº 248/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0503/12.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Senival Moura, que visa 
dispor sobre a Política de Proteção da Saúde Sexual e Reprodutiva e Prevenção de 
Agravos no Espaço Escolar.  
Segundo a propositura, o que se objetiva é desencadear um processo contínuo de 
discussão e análise dentro das escolas, com participação de alunos, educadores e 
famílias, para tratar de questões inerentes à sexualidade e à vida reprodutiva dos 
adolescentes, doenças sexualmente transmissíveis (DST) bem como de problemas 
correlatos presentes no cotidiano escolar.  
Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação, 
consoante será demonstrado.  
O projeto versa sobre proteção e defesa da saúde, matéria de competência 
legislativa concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e também dos 
Municípios, aos quais compete suplementar a legislação federal e estadual no que 
couber, dentro dos limites do predominante interesse local (artigos 24, XII, e 30, 
II, Constituição Federal).  
A Lei Orgânica do Município, em seu art. 215, ratifica a competência municipal para 
regulamentar ações e serviços de saúde.  
Não bastasse, a competência dessa Casa ampara-se na competência municipal para 
legislar sobre assuntos predominantemente locais, nos termos dos artigos 13, I, e 
37 da Lei Orgânica do Município, bem como art. 30, I, da Constituição Federal.  
Ademais, no que concerne à iniciativa do projeto legal, cumpre registrar que a Lei 
Orgânica do Município não mais prevê a iniciativa privativa ao Prefeito para 
apresentação de projetos de lei que versem sobre serviços públicos, como, aliás, 
não poderia deixar de ser, visto que tal previsão não encontrava respaldo na 
Constituição Federal.  
Durante a tramitação do projeto deverão ser realizadas duas audiências públicas, já 
que versa o mesmo sobre matéria relativa à proteção das crianças e adolescentes, 
nos termos do art. 41, XI da Lei Orgânica do Município.  
A aprovação do projeto dependerá do voto da maioria absoluta dos membros da 
Câmara, com fulcro no art. 40, § 3º, XII, do mesmo diploma legal.  
Pelo exposto, somos  
PELA LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
19/03/2014.  
Goulart – PSD – Presidente  
Abou Anni – PV  
Juliana Cardoso – PT  
Conte Lopes – PTB  
Donato – PT  
George Hato – PMDB – Relator  
Laércio Benko – PHS  
 


