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PARECER Nº 1274/2013 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 227/13  
De autoria do nobre Vereador Floriano Pesaro, o Projeto de Lei nº 227/13 
estabelece diretrizes para a Política Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento na 
Primeira Infância, e dá outras providências.  
Segundo a sua justificativa, a iniciativa objetiva fortalecer o compromisso da 
sociedade, família e educadores com as crianças, mobilizando todos para o 
desenvolvimento social e cultural. Ademais, a proposição enfatiza a necessidade de 
uma abordagem integrada e articulada entre a família, a sociedade e o Município, 
buscando alianças e parcerias, na efetivação dos direitos da criança.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa – CCJLP, manifestou-
se pela Legalidade do Projeto através do Parecer nº 970/13.  
No que tange aos assuntos relacionados à politica urbana, há que se ressaltar o 
disposto no inciso II, do art. 10 da proposição, que visa orientar as ações de poder 
público quanto à previsão de instrumentos legais que assegurem espaços públicos 
voltados às necessidades e características das crianças com até 6 (seis) anos de 
idade em praças, brinquedotecas, postos de saúde e de assistência, instituições de 
educação infantil, áreas de lazer e outros. Ademais, o inciso III do art. 10, indica a 
necessidade de reserva, em projetos de loteamentos, de espaços próprios para 
equipamentos sociais que atendam aos direitos das crianças à saúde, assistência, 
educação e lazer.  
O Plano Direto Estratégico, Lei 13.430, de 13 de setembro de 2002, no § 1º do art. 
32, apresenta ações estratégicas relativas à Educação Infantil ao atendimento a 
crianças de até 6 (seis) anos de idade, e prevê, ainda segundo o § 2º do art.38, 
ações voltadas à proteção da criança e do adolescente no Campo de Assistência 
Social.  Nas disposições vigentes, porém, não se destacam ações específicas 
relacionadas aos espaços públicos, a fim de dotá-los de equipamentos de educação, 
cultura e laser voltados às necessidades da Primeira Infância.  
Para tanto, a proposição inclui diretrizes relevantes a serem observadas na 
qualificação de espaços da cidade, embora a maior parte de seu conteúdo esteja 
direcionada às politicas públicas voltadas à criança, o que caberá a apreciação das 
demais Comissões de mérito relacionadas ao tema.  
Ressalte-se, ainda, que conforme indicado pela Douta CCJLP, em atenção ao 
disposto pelo art. 41, XI, da Lei Orgânica, é necessária a convocação de, no 
mínimo, 02 (duas) audiências públicas durante a tramitação deste projeto.  
Desse modo, diante dos aspectos que lhe compete analisar, a Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, manifesta-se favoravelmente à aprovação 
do PL nº 227/13.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
07/08/2013.  
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