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PARECER 2454/96 DA COMISSO DE CONSTITUIÇn E JUSTIÇA
SOBRE O PROJETO DE LEI 820/96
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador
José Américo Dias, que disp ge sobre a distribuiç"ão anual
e gratuita de material escolar didático aos alunos das
escolas páblicas municipais.
A medida n2io esbarra em dispositivos legais e merece
prosperar.
Com efeito, a Constituiç"ão Federal atribui competência
concorrente aos entes da Federa4o para legislar sobre
educaOio, cabendo à Uni"ão dispor sobre as diretrizes e
bases da educaç'ão nacional (CF, arts. 22, XXIV, e 24, IX
O
Constitui princípio	 constitucional	 da	 educaço	 a
i•iva r. rou rn r .. re..ouir rara o -rnve— ou :)P , : .. r. .
escola. Hoste sentido, é dever do poder páblico assegurar
ao educando condiç ges para o exercício do seu direito,
entre outras formas, através de programas suplementares
de material didático-escolar, transporte, alimenta ri2n0 e
assistência à saáde.
Como salientado pela autor na justificativa, "a falta de
material didático adequado tem sido um fator determinante
na diminuiç'ão do rendimento escolar e no aumento da
evasão das escolas páblicas do município".
A medida n"ão se encontra no rol de matérias que competem
privativamente ao Sr. Prefeito legislar e ampara-se nos
arts. 205; 206 7 1; 208, VII; e 211, § 22, da Constituiç'ão
Federal, art. 240 da Constituiç2io Estadual e arts. 13, Ip
37 7 "caput"; 200 e seguintes, da Lei Orgânica do
Município.
Por se tratar de matéria sujeita ao quárum de maioria
simples para deliberwao, é dispensada a vota4o em
Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissges
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento interno
desta Casa.
Pelo exposto, somos
PELA LEGALIDADE
Sala da Comisso de Constituiç"ão e justiça, 03/12/96
Dárcio Arruda - Presidente
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