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PARECER Nº 1080/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0135/15. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Marquito, que dispõe sobre a 
destinação de salas aos filhos e enteados de até 6 (seis) anos de alunos da rede municipal de 
ensino público, e dá outras providências. 

Como é possível perceber, a propositura possui como escopo a proteção da infância, 
da maternidade, da paternidade e da família como um todo. 

De se ressaltar que, nos termos da justificativa, a maternidade na adolescência é um 
dos principais motivos de evasão escolar (fl. 2), sendo a propositura destinada a reverter tais 
efeitos, mediante a prestação de serviços educacionais adequados aos pais e responsáveis e 
também aos filhos. 

A proposta merece prosperar, consoante será demonstrado. 

A competência do Município para legislar sobre o assunto em questão emerge de 
forma inequívoca do próprio texto constitucional. Com efeito, o artigo 227 da Carta Magna 
atribui ao Estado o dever de "assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.". Destaque-se o texto constitucional não realiza nenhuma distinção entre 
as três esferas político-administrativas, de maneira que não cabe ao intérprete distinguir onde o 
legislador não o fez. Assim, a única conclusão possível é no sentido de que a proteção à 
criança e ao adolescente está inserida nas atribuições da União, dos Estados e dos Municípios. 

Além disso, é importante ressaltar que muito embora o artigo 24, XV disponha que 
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre "proteção à infância e à 
juventude", tal regra não exclui, absolutamente, a competência da municipalidade para legislar 
sobre "assuntos de interesse local" e "suplementar a legislação federal e a estadual no que 
couber". 

E para que não restasse nenhuma dúvida sobre a competência municipal para legislar 
sobre o assunto, concorrentemente com os demais entes federativos, o artigo 86 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente foi explícito ao dispor que "A política de atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações 
governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios" 

Vale citar que tal competência mencionada pelo ECA é referida pela doutrina como 
"supletiva". Com o intuito de ilustrar a questão, as palavras do doutrinador Petrônio Braz (In, 
Direito Municipal na Constituição. Editora JH Mizuno. 06ª Edição, pág. 194.): 

A competência dita supletiva é a que se estabelece por ampliação, permitindo a 
solução de possíveis conflitos, atribuindo-se ao Município capacidade para a elaboração de 
leis, em atendimento ao interesse local, versando sobre matéria não definida em sua 
competência privativa. A Constituição Federal facultou ao Município os mais amplos poderes 
para suplementar, nos assuntos de interesse local, as legislações federal e estadual. Essa 
legislação suplementar torna-se necessária especialmente nos assuntos relacionados na 
Constituição Federal. 
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A contemplar o exercício de tal competência, a própria Lei Orgânica do Município de 
São Paulo, que por meio do seu artigo 7º, caput e § único, determina que o Município deverá 
atuar no sentido de proteger os direitos fundamentais consagrados pela Constituição da 
República, elevando a proteção à criança e ao adolescente ao status de prioridade absoluta. 

Mencione-se, ademais, que o projeto vai totalmente ao encontro do que foi estipulado 
pelo artigo 229-A, da Lei Orgânica do Município, que garante total prioridade e assistência 

às crianças. Transcreve-se: 

Art. 229-A - O Poder Público Municipal assegurará, em absoluta prioridade, programas 
que garantam à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

Por se tratar de projeto que versa sobre atenção à criança e ao adolescente deverão 
ser convocadas durante a sua tramitação pelo menos 2 (duas) audiências públicas, 
dependendo sua aprovação do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, na forma do 
art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica. 

Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE, 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 26/06/2015. 

Alfredinho - PT 

Conte Lopes - PTB - relator 

Ari Friedenbach - PROS 

Arselino Tatto - PT 

Eduardo Tuma - PSDB 

George Hato - PMDB 

Sandra Tadeu - DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/06/2015, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

 

  

 
 

RETIFICAÇÃO 

 

PARECER Nº 1080/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0135/15. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Marquito, que dispõe sobre a 
destinação de salas aos filhos e enteados de até 6 (seis) anos de alunos da rede municipal de 
ensino público, e dá outras providências. 

Como é possível perceber, a propositura possui como escopo a proteção da infância, 
da maternidade, da paternidade e da família como um todo. 

De se ressaltar que, nos termos da justificativa, a maternidade na adolescência é um 
dos principais motivos de evasão escolar (fl. 2), sendo a propositura destinada a reverter tais 

http://www.camara.sp.gov.br/
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efeitos, mediante a prestação de serviços educacionais adequados aos pais e responsáveis e 
também aos filhos. 

A proposta merece prosperar, consoante será demonstrado. 

A competência do Município para legislar sobre o assunto em questão emerge de 
forma inequívoca do próprio texto constitucional. Com efeito, o artigo 227 da Carta Magna 
atribui ao Estado o dever de "assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.". Destaque-se o texto constitucional não realiza nenhuma distinção entre 
as três esferas político-administrativas, de maneira que não cabe ao intérprete distinguir onde o 
legislador não o fez. Assim, a única conclusão possível é no sentido de que a proteção à 
criança e ao adolescente está inserida nas atribuições da União, dos Estados e dos Municípios. 

Além disso, é importante ressaltar que muito embora o artigo 24, XV disponha que 
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre "proteção à infância e à 
juventude", tal regra não exclui, absolutamente, a competência da municipalidade para legislar 
sobre "assuntos de interesse local" e "suplementar a legislação federal e a estadual no que 
couber". 

E para que não restasse nenhuma dúvida sobre a competência municipal para legislar 
sobre o assunto, concorrentemente com os demais entes federativos, o artigo 86 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente foi explícito ao dispor que "A política de atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações 
governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios" 

Vale citar que tal competência mencionada pelo ECA é referida pela doutrina como 
"supletiva". Com o intuito de ilustrar a questão, as palavras do doutrinador Petrônio Braz (In, 
Direito Municipal na Constituição. Editora JH Mizuno. 06ª Edição, pág. 194.): 

A competência dita supletiva é a que se estabelece por ampliação, permitindo a 
solução de possíveis conflitos, atribuindo-se ao Município capacidade para a elaboração de 
leis, em atendimento ao interesse local, versando sobre matéria não definida em sua 
competência privativa. A Constituição Federal facultou ao Município os mais amplos poderes 
para suplementar, nos assuntos de interesse local, as legislações federal e estadual. Essa 
legislação suplementar torna-se necessária especialmente nos assuntos relacionados na 
Constituição Federal. 

A contemplar o exercício de tal competência, a própria Lei Orgânica do Município de 
São Paulo, que por meio do seu artigo 7º, caput e § único, determina que o Município deverá 
atuar no sentido de proteger os direitos fundamentais consagrados pela Constituição da 
República, elevando a proteção à criança e ao adolescente ao status de prioridade absoluta. 

Mencione-se, ademais, que o projeto vai totalmente ao encontro do que foi estipulado 
pelo artigo 229-A, da Lei Orgânica do Município, que garante total prioridade e assistência 

às crianças. Transcreve-se: 

Art. 229-A - O Poder Público Municipal assegurará, em absoluta prioridade, programas 
que garantam à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

Por se tratar de projeto que versa sobre atenção à criança e ao adolescente deverão 
ser convocadas durante a sua tramitação pelo menos 2 (duas) audiências públicas, 
dependendo sua aprovação do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, na forma do 
art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica. 

Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE, 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 24/06/2015. 

Alfredinho - PT 
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Conte Lopes - PTB - relator 

Ari Friedenbach - PROS 

Arselino Tatto - PT 

Eduardo Tuma - PSDB 

George Hato - PMDB 

Sandra Tadeu - DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/06/2015, p. 90-91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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