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PARECER Nº2236/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº579/13.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Noemi Nonato, que dispõe 
sobre a divulgação do “Disque 100” nos impressos distribuídos pela Secretaria 
Municipal de Educação, no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras providências.  
A propositura determina a divulgação de mensagem contendo informações sobre o 
“Disque 100”, em todos os impressos da Secretaria Municipal de Educação, bem como 
nos livros e cadernos escolares distribuídos aos alunos da rede pública de ensino do 
Município de São Paulo.  
A propositura reúne condições de prosseguimento, na forma do Substitutivo ao final 
sugerido.  
O projeto pode prosseguir em tramitação, eis que elaborado no exercício da 
competência legislativa desta Casa, espelhada nos artigos 30, I e II, da Constituição 
Federal e 13, I e II, da Lei Orgânica do Município.  
A matéria de fundo versada no projeto é a proteção das crianças e adolescentes, 
matéria para a qual o Município detém competência legislativa suplementar, nos 
termos do art. 30, II, c/c art. 24, XV, da Constituição Federal.  
Convém lembrar que as crianças e os adolescentes enquadram-se entre aqueles 
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 não é demais lembrar 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, dentre os quais destacam-se o 
direito à vida, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.  
Cumpre ponderar que a propositura visa apenas divulgar o “Disque 100”, número 
nacional de combate à violência e ao abuso sexual contra a criança e o adolescente, 
nos impressos costumeiramente emitidos pela Secretaria de Educação.  
O projeto não cria serviço específico, na medida em que cuida apenas de determinar a 
divulgação do “Disque 100” nos impressos da Secretaria, bem como nos livros e 
cadernos escolares, limitando-se a impor regra ao serviço público, sem contudo criar 
ônus continuado, nem interferir na sua forma ou funcionamento, hipóteses em que a 
iniciativa seria privativa do Sr. Chefe do Poder Executivo (art. 37, § 2º, IV, da Lei 
Orgânica do Município, combinado com o art. 30, V, da Constituição Federal).  
Não obstante a todo o exposto, é necessária a apresentação de um Substitutivo, para 
adequar a propositura à Lei de Responsabilidade Fiscal.  
Nos termos do art. 41, XI, da Lei Orgânica do Município é necessária a realização de 2 
(duas) audiências públicas durante a tramitação da presente propositura.  
A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros da 
Câmara para deliberação, conforme disposto no art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei 
Orgânica Paulistana.  
Diante do exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos pela LEGALIDADE.  
SUBSTITUTIVO Nº       DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0579/13  
Dispõe sobre a divulgação do “Disque 100” nos impressos distribuídos pela Secretaria 
Municipal de Educação, no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  



Art. 1º Os impressos da Secretaria Municipal de Educação, bem como os livros e 
cadernos escolares distribuídos aos alunos da rede pública de ensino do Município de 
São Paulo, passarão a divulgar a seguinte mensagem:  
“Disque 100 – denúncia de abuso e exploração contra criança e adolescente. Você fica 
no anonimato”.  
Art. 2º Os dizeres descritos no artigo 1º deverão ser apresentados de forma a 
possibilitar sua fácil visualização e leitura.  
Art. 3º A exigência será implantada de forma progressiva, subordinada à comprovação 
da existência de condições técnicas e viabilidade econômica para tal, a critério do 
Executivo.  
Art. 4º As despesas decorrentes da Execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Art. 6º O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias a 
contar da data de sua publicação.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 16/10/2013.  
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