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PARECER Nº 1839/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 45/12.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Francisco Chagas, que dispõe 
sobre o atendimento emergencial aos alunos portadores de diabetes e epilepsia, no 
âmbito da rede municipal de ensino.  
O projeto merece prosperar, haja vista sua sintonia com o ordenamento jurídico 
vigente.  
O objetivo do projeto é garantir que toda unidade escolar da rede municipal de ensino 
tenha um profissional capacitado para prestar atendimento emergencial a crianças e 
adolescentes com diabetes e epilepsia.  
Nesse sentido, a matéria de fundo é a proteção e defesa da saúde e a garantia de 
acesso universal à educação.  
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.  
Especificamente no que tange à proteção à saúde, nos termos do art. 24, XII, da 
Constituição Federal, é de competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, já que a eles é dado suplementar a legislação federal e 
estadual, no que couber, nos limites do interesse local (art. 30, I e II, da Constituição 
Federal).  
No mérito, o projeto versa sobre saúde, bem como sobre a proteção das crianças e dos 
adolescentes e seu direito à educação formal.  
No que concerne à proteção às crianças e aos adolescentes, importa realçar que eles 
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 vale ressaltar 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.  
Já quanto à proteção à saúde, cabe observar, ainda, que, nos termos do artigo 6º da 
Constituição Federal, a saúde foi alçada à categoria de direito fundamental do homem, 
configurando “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” 
(art. 196, da Constituição Federal).  
Por derradeiro, no que se refere ao acesso à educação, o art. 206, I, da CF/88, bem 
como o 3º, I, da Lei nº 9394/96, elencam como princípio à educação nacional a 
“igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”.  
Em estrita consonância com o projeto ora em análise, foram editadas a Lei nº 13.780, 
de 11 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de 
Atenção à Saúde do Escolar, regulamentada pelo Decreto nº 48.704/2007, e a Lei nº 
15.123, de 22 de janeiro de 2010, a qual dispõe sobre a capacitação e a orientação 
dos servidores das creches do Município de São Paulo para a prestação de primeiros 
socorros.  



Ambas as leis supracitadas têm como foco a preocupação com a saúde dos alunos do 
Município de São Paulo e visam garantir que, mesmo com eventual problema de 
saúde, eles permaneçam frequentando a escola.  
O projeto em apreço, portanto, está em sintonia com a legislação em vigor sobre o 
tema.  
Sua aprovação dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros da 
Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município.  
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 28/11/2012.  
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