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ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N° 26, DE 28 DE

DEZEMBRO DE 1998, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES

E BASES DO SISTEMA EDUCATIVO DO ESTADO DE

GOIÁS, PARA PREVER A GARANTIA DE ACESSO E

PERMANÊNCIA DA CRIANÇA NO ESTABELECIMENTO

DE ENSINO FREQUENTADO POR SUA MÃE, POR SEU

PAI OU POR SEU RESPONSÁVEL.
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i APROVADO PRELIMINARMENTE,
1 À PUBLICAÇÃO E, POSTERIORMENTE i
i À COMISSÃO DE CONST., JUSTIÇA
1 ERED AO
~Em /07 /20.I .~
1 ATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

ecreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Esta Lei prevê a garantia de acesso e permanência da criança no

estabelecimento e ensino frequentado por sua mãe, por seu pai ou por seu responsável.

Art. 2° O art. 2° da Lei Complementar n° 26, de 28 de dezembro de 1998, passa

a vigorar com a seguinte alteração:

"Art.2° , .
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ALEGO
ASSEMBLEIA LEGISLA1;IVA
DO ESTADO DE GOlAS

A CASA É SUA

IV- garantia de acesso e permanência da criança no estabelecimento de ensino

frequentado por sua mãe, por seu pai ou por seu responsável. .. (NR)

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões aos de de 2020.

A~nciosame e,L
/
- elegada Ad /. ~nla Accorsi

~ Deputada Estadual
.- Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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ALEGO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS

A CASA É SUA

JUSTIFICATIVA

Educar e criar os filhos nunca foram tarefas fáceis, principalmente nos dias atuais.

Nesse contexto, a sociedade se depara com uma situação vivenciada por estudantes

que no meio da sua trajetória acadêmica se tornam pais e passam a ter a

responsabilidade de prover e cuidar de uma criança.

A Constituição Federal afirma que .. a educação é um direito e todos e um dever

do Estado ... Assim, para que se efetive esse direito, é salutar pensar em mecanismos

que facilitem a permanência dos estudantes que têm filhos nas escolas e nas

universidades.

Os estudantes que são mães, pais ou responsáveis por crianças pequenas,

muitas vezes enfrentam o dilema de escolher cuidar de seus filhos pequenos ou

frequentar as aulas com regularidade para concluir os estudos. A falta de vagas nas

•• creches, aliada á dificuldade de encontrar pessoas dignas para deixar suas crianças

enquanto estudam, contribui para o abandono do curso e evasão escolar, o que

compromete demasiadamente o futuro de nossos jovens.

Pensando nessa realidade, associada à falta de políticas públicas de atendimento

ás crianças em creches e pré-escolas, é que o presente projeto de lei tem por finalidade

viabilizar, no Estado de Goiás, a garantia de acesso e permanência da criança no

estabelecimento de ensino frequentado por sua mãe, por seu pai ou por seu responsável.

Dessa forma, para que o aluno não desista de seu curso e acabe compondo uma

estatística de evasão escolar, podendo assim, concluir sua formação acadêmica e ter

melhores condições para enfrentar a dura realidade de conseguir um emprego digno no

mercado de trabalho, pedimos apoio dos nobres pares na aprovação da presente

propositura.

Sala das Sessões aos de de 2020.

\"-.

egada Adria fi Accorsi
Deputada Esta~ual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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GOIÁS, PARA PREVER A GARANTIA DE ACESSO E

PERMANÊNCIA DA CRIANÇA NO ESTABELECIMENTO

DE ENSINO FREQUENTADO POR SUA MÃE, POR SEU

PAI OU POR SEU RESPONSÁVEL.
., ,....•...~ -~--_"'_""""'_."~_A ~. _'" h .'" •••~ __ ••

Art. 1° Esta Lei prevê a garantia de acesso e permanência da criança no

estabelecimento e ensino frequentado por sua mãe, por seu pai ou por seu responsável.
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JUSTIFICATIVA

Educar e criar os filhos nunca foram tarefas fáceis, principalmente nos dias atuais.

Nesse contexto, a sociedade se depara com uma situação vivenciada por estudantes

que no meio da sua trajetória acadêmica se tornam pais e passam a ter a

responsabilidade de prover e cuidar de uma criança.

A Constituição Federal afirma que ..a educação é um direito e todos e um dever

do Estado "".Assim, para que se efetive esse direito, é salutar pensar em mecanismos

que facilitem a permanência dos estudantes que têm filhos nas escolas e nas
universidades.

Os estudantes que são mães, pais ou responsáveis por crianças pequenas,

muitas vezes enfrentam o dilema de escolher cuidar de seus filhos pequenos ou

frequentar as aulas com regularidade para concluir os estudos. A falta de vagas nas

creches, aliada á dificuldade de encontrar pessoas dignas para deixar suas crianças

enquanto estudam, contribui para o abandono do curso e evasão escolar, o que

compromete demasiadamente o futuro de nossos jovens.

Pensando nessa realidade, associada à falta de políticas públicas de atendimento

ás crianças em creches e pré-escolas, é que o presente projeto de lei tem por finalidade

viabilizar, no Estado de Goiás, a garantia de acesso e permanência da criança no

estabelecimento de ensino frequentado por sua mãe, por seu pai ou por seu responsável.
Dessa forma, para que o aluno não desista de seu curso e acabe compondo uma

estatística de evasão escolar, podendo assim, concluir sua formação acadêmica e ter

melhores condições para enfrentar a dura realidade de conseguir um emprego digno no

mercado de trabalho, pedimos apoio dos nobres pares na aprovação da presente

propositura.

Sala das Sessões aos de de 2020.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO. 

Ao Sr. Dep. (s) 	//é-2 2) eÓ Jdr-4,  r  
PARA RELATAR 
Sala das Comissões Deputado Solon Amaral 
Em 	057 co 3 	/ 2020 . 

Presidente: 



PROCESSO N.° 	2020001250 

INTERESSADOS 	DEPUTADA DELEGA ADRIANA ACCORSI 

ASSUNTO 	 Altera a lei complementar n° 26, de 28 de dezembro de 1998, 

que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do 

estado de goiás, para prever a garantia de acesso e 

permanência da criança no estabelecimento de ensino 

frequentado por sua mãe, por seu pai ou por seu responsável. 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Versam os autos sobre projeto de lei de autoria da ilustre Deputada Delegada 

Adriana Accorsi, alterando a lei complementar n° 26, de 28 de dezembro de 1998, que 

estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás, para prever a 

garantia de acesso e permanência da criança no estabelecimento de ensino frequentado por 

sua mãe, por seu pai ou por seu responsável. 

A justificativa da proposição informa que educar e criar os filhos nunca foram 

tarefas fáceis, principalmente nos dias atuais. Nesse contexto, a sociedade se depara com 

uma situação vivenciada por estudantes que no meio da sua trajetória acadêmica se tornam 

pais e passam a ter a responsabilidade de prover e cuidar de uma criança. 

Argumenta-se na justificativa que, pensando nessa realidade, associada à falta 

de políticas públicas de atendimento às crianças em creches e pré-escolas, é que o presente 

projeto de lei tem por finalidade viabilizar, no Estado de Goiás, a garantia de acesso e 

permanência da criança no estabelecimento de ensino frequentado por sua mãe, por seu pai 

ou por seu responsável. Essa garantia de acesso ajudará o aluno a não desistir de seu curso 

e, com isso, acabe compondo uma estatística de evasão escolar, assim, poderá concluir sua 

formação acadêmica e ter melhores condições para enfrentar a dura realidade de conseguir 

um emprego digno no mercado de trabalho. 

Essa é a síntese da proposição em análise. 

Analisando-se o presente projeto, constata-se tratar de matéria pertinente à 

educação e ao ensino, que se insere no âmbito da competência legislativa concorrente, 

conforme art. 24, IX, da Constituição da República, cabendo à União editar as normas gerais 



sobre o assunto e aos Estados-membros reserva-se a competência supletiva e suplem 	r 

(CF, art. 24, §§ 2° e 3°). 

Na prestação do serviço de educação, o Estado e as escolas particulares 

devem observar as diretrizes e bases da educação nacional fixadas pela União, por meio da 

Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

No Estado de Goiás, por sua vez, foi editada, atendendo ao comando do § 3° 

do art. 156 da Constituição Estadual, a Lei Complementar n. 26, de 28 de dezembro de 1998, 

que estabelece as diretrizes e bases do Sistema Educativo. O art. 14 da lei complementar 

goiana dispõe que compete ao Conselho Estadual de Educação emitir parecer sobre assuntos 

de natureza pedagógica e educacional que lhe forem submetidos pelo Governador do Estado, 

pelo Secretário da Educação, pela Assembleia Legislativa, ou pelas unidades escolares. 

Com efeito, tendo em vista que o Conselho Estadual de Educação é órgão 

normativo, consultivo e fiscalizador do Sistema Estadual de Ensino (CE, art. 160), julgamos 

necessário ouvi-lo sobre a viabilidade da presente iniciativa. 

Posto isso, somos pela conversão desse processo em diligência para 

colher o competente parecer do Conselho Estadual de Educação sobre a proposição em 

pauta. É o relatório preliminar. 

SALA DAS COMISSÕES, em0t0 dei44,4,0 	de 2020. 

Deputado HELIO DE SOUSA 

Relator 

lidninVINMC 



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Aprova o parecer do 
Relator CONVERTEpIDO EM DILIGÊNCIA. 
Processo N°  1,450/20,20  
Sala das gomissões Deputado Solou Amaral 
Em 	V2) 	/ 	 / 2020. 

Presidente: 



Comissão de Constituição, Justiça e R 
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ALEGO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE GOIÁS 
A CASA É SUA 

Oficio n°24/20 — CCJR 

Goiânia, 03 de junho de 2020. 

V. Exa. Sr. 
Prof. Flávio Roberto de Castro 
Conselho Estadual de Educação de Goiás 
R. 23, 63- St. Central, 
CEP: 7401 5-1 20 — Goiânia - GO 

Assunto: Diligência 

Senhor Presidente, 

Os Deputados membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação deliberaram 

e em reunião, converter em Diligência o Processo n°2020001250, de autoria da Deputada Del. Adriana 

Accorsi, cujo conteúdo se faz acompanhar este oficio. 

Assim sendo, comunicamos a Vossa Excelência, a urgência das informações 

necessárias que ora acompanha o presente pedido, através de um parecer técnico elaborado pelo 

relator, Deputado Hélio de Sousa, para que possa elaborar o relatório conclusivo. 

Atenciosamente, 

Presidente da 
tado H  

e Constituiç 

L PROTOCOLO GERAL 
-ECE a 

: 	I I if I 	T  
Por  amena° e Loolvel 

CÓPIA 

1/1 Comissão de Constituição. Justiça e Redação 
Alameda dos Buritis, 231 - Setor Oeste - CEP: 74.115-900 - Goiânia-Goiás 

ecj@al.go.leg.br  1 portal.al.go.leg.br  1 +55 (62) 3221.3281 

o 

ça e Redação 



Secretaria-Geral 
da Govadtadoria 

ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA 

COORDENAÇÃO DO CONSELHO PLENO 

PROCESSO: 202000063000900 

INTERESSADO: CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

ASSUNTO: Parecer em resposta ao Ofício n" 24/20-CCJR 

DESPACHO N" 8/2020 - COCP - CEE- 18461 

Encaminho Parecer deste Conselho Estadual de Educação em resposta ao Ofício n° 
24/20 - C.C.J.R., do Deputado Estadual Humberto Aidar. Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. 

Sem mais, despeço-me. 

Atenciosamente. 

Raquel Toni 
Coordenadora 

COORDENAÇÃO DO CONSELHO PLENO DO CONSELHO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO DE GOIÁS, aos 26 dias do mês de junho de 2020. 

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL TONI MACHADO DE MENDONCA, 
Coordenador (a), em 26/06/2020, às 14:41, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 
17.039/2010 e art. 3°B. 1. do Decreto n°8.808/2016. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://sei.go.gov.briseikontrolador_externo.php? 
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 
000013897522 e o código CRC 65697E02. 



COORDENAÇÃO DO CONSELHO PLENO 
RUA 236 S/C - Barro SETOR CENTRAL - GOIAN1A - GO - CEP 74015- 20- (62)320 - 

9821. 

II II 111 II 11111 1II 11111111 1111111 11111 

Referencia Processo n° 202000063000900 SEI 000013897522 



Data de Envio: 
15/06/2020 10:11:09 

De: 
SGG/COORDENAÇÃO DO CONSELHO PLENO <cp@cee.go.gov.br> 

Para: 
franca_eliana@hotmail.com  

Assunto: 
Processo Conselho Pleno 

Mensagem: 
Prezada Prof Eliana, 

Segue o processo de interesse da Alego para relato no Conselho Pleno. 
Peço que confirme o recebimento deste. 

Atenciosamente, 

Raquel 

Anexos: 
Diligencia_000013553226_2020_06_05 3_.pdf 
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ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA 

COORDENAÇÃO DO CONSELHO PLENO 

Processo: 202000063000900 

Nome: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS 

Assunto: Parecer Projeto de Lei Dep. Estadual Adriana Accorsi. 

PARECER COCP - CEE- 18461 N° 12/2020 

Em ofício dirigido ao Presidente do Conselho Estadual de Educação, o deputado 
Humberto Aidar solicita apreciação urgente do parecer técnico do deputado Hélio de Souza sobre projeto 
de lei "de autoria da Deputada Delegada Adriana Accorsi, alterando a Lei Complementar n° 26, de 28 de 
dezembro de 1998, que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás, para 
prever a garantia de acesso e permanência da criança no estabelecimento de ensino frequentado por sua 
mãe, por seu pai ou por seu responsável". 

Por ser matéria de educação faz-se necessária a manifestação do Conselho Estadual de 
Educação, como prevê o art. 14 da lei complementar n. 26/98 que dispõe sobre a competência do 
Conselho Estadual de Educação para emitir parecer sobre assuntos de natureza pedagógica e educacional 
que lhe forem submetidos pelo Governador do Estado, pelo Secretário da Educação, pela Assembleia 
Legislativa, ou pelas unidades escolares. 

O projeto em análise propõe a alteração do Art. 2 da Lei Complementar que passaria a 
vigorar com a seguinte redação: 

"An. 

IV- garantia de acesso e permanência da criança no estabelecimento 

de ensino frequentado por sua mãe, por seu pai ou por selo 

responsável. ". (rvio 

A deputada justifica sua propositura na premissa de que a "falta de vagas nas creches, 
aliada à dificuldade de encontrar pessoas dignas para deixar suas crianças enquanto estudam, contribui 
para o abandono do curso e evasão escolar, o que compromete demasiadamente o futuro de nossos 
jovens. Pensando nessa realidade, associada à falta de políticas públicas de atendimento às crianças em 
creches e pré-escolas, é que o presente projeto de lei tem por finalidade viabilizar, no Estado de Goiás, a 
garantia de acesso e permanência da criança no estabelecimento de ensino frequentado por sua mãe, por 
seu pai ou por seu responsável". 

Acrescenta que esta garantia de acesso permitirá que "o aluno não desista de seu curso e 
acabe compondo uma estatística de evasão escolar, podendo assim, concluir sua formação acadêmica e ter 
melhores condições para enfrentar a dura realidade de conseguir um emprego digno no mercado de 
trabalho". 

Não resta dúvida quanto à intencionalidade do projeto em garantir acesso e permanência 
dos jovens pais e ou mães na escola o que é elogiável e digno de respeito. Entretanto algumas 
considerações são necessárias. 

1 - A educação infantil é obrigatória a partir dos 4 anos de idade e o acesso 
universal deve ser assegurado pelos municípios. A política de atendimento escolar às crianças deve 
focar nesta premissa da obrigatoriedade e do direito de toda criança ter acesso à educação apropriada 



e de qualidade na faixa etária correspondente, mesmo se ainda não tiver atingido a idade d á), nos, 

pois, por lei, o acesso à educação infantil deve ser assegurado a partir dos seis meses de vi na; todos 

os brasileirinhos e brasileirinhas. Desta forma, se a mãe, o pai ou o responsável for aluno 
fundamental ou médio diurno, o direito da criança filha/o de estudante é ter acesso a \rta 
educação infantil, ambiente pedagógico adequado ao seu desenvolvimento integral. Cabe ao 	er 

público garantir este direito e não se limitar a oferecer saídas paliativas que não contribuem para a 
formação e o desenvolvimento das crianças. A discussão e a definição de políticas públicas que 
assegurem estas vagas são vitais para garantia de acesso universal e de qualidade à educação para as 
crianças brasileiras, garantindo-lhes o direito à educação adequada, na idade adequada. 

II — Se o estudante pai, mãe ou responsável pela criança for aluno/a em turno 
noturno, quando não há funcionamento da educação infantil, a questão se apresenta um pouco mais 
complexa pois há que se considerar o ambiente pedagógico, o horário de sono e as condições de 
oferta de vaga pelas escolas de ensino fundamental e médio. Estas escolas não possuem salas 
adequadas para acolhimento de crianças e bebês, muitas vezes nem salas disponíveis. As salas 
destinadas para este fim deverão oferecer condições mínimas de acolhimento como tapetes para 
deitar, móveis infantis, brinquedos e jogos, livros de literatura infantil, alimentação adequada e, o 
mais importante, pessoal qualificado para cuidar das crianças. Esta adequação implica em custos e 
pode também implicar na redução da oferta de vagas nas etapas de educação básica oferecidas pela 
escola, que teria que diminuir tumm para garantir este espaço de acolhimento infantil. Assim, o 
projeto deve se atentar para indicar a fonte de recursos para esta despesa. 

Por fim, observar que o artigo da Lei Complementar 26/98 que o referido projeto de lei 
propõe modificar deve ser o terceiro e não o segundo, conforme exposto. O Artigo 2° da referida lei trata 
dos princípios da educação e o 3° do direito à educação, intenção explícita do projeto em análise. 

É o parecer. 

Eliana Maria França Carneiro 

Conselheira Relatora 

SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE 
GOIÁS, em Goiânia, aos 19 dias do mês de junho de 2020. 

Sei!6-31 Documento assinado eletronicamente por ELIANA MARIA FRANCA CARNEIRO. 
Conselheiro (a), em 26/06/2020, às 11:32. conforme art. 2°. * 2°,111. "b", da Lei 

assinatura 
eletrônica 	17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°8.808/2016. 

se'l 
assinatura 
eletrônica 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO ROBERTO DE CASTRO, Presidente 
do Conselho. em 26/06/2020, às 14:20, conforme art. 2°. § 2°, 111, "b". da Lei 17.039/2010 c 
art. 3°B. I. do Decreto n°8.808/2016. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://selgo.gov.brisei/controlador_externo.php?  
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1  informando o código verificador 

000013731962 e o código CRC 947D4B9D. 
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PROCESSO N.° 

INTERESSADO 

ASSUNTO 

2020001250 

DEPUTADO DELEGADA ADRIANA ACCORSI 

Altera a lei complementar n° 26, de 28 de dezembro de 

1998, que estabelece as diretrizes e bases do sistema 

educativo do estado de goiás, para prever a garantia de 

acesso e permanência da criança no estabelecimento de 

ensino frequentado por sua mãe, por seu pai ou por seu 

responsável. 

RELATÓRIO CONCLUSIVO 

Versam os autos sobre projeto de lei, de autoria da Deputada Delegada 

Adriana Accorsi, alterando a Lei Complementar n° 26, de 28 de dezembro de 1998, 

que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás, para 

prever a garantia de acesso e permanência da criança no estabelecimento de ensino 

frequentado por sua mãe, pai ou responsável. 

A justificativa da proposição informa que educar e criar os filhos nunca 

foram tarefas fáceis, principalmente nos dias atuais. Nesse contexto, a sociedade se 

depara com uma situação vivenciada por estudantes que, no meio de sua trajetória 

acadêmica, se tornam pais e passam a ter a responsabilidade de prover e cuidar de 

uma criança. 

Argumenta-se na justificativa que, pensando nessa realidade, associada 

à falta de políticas públicas de atendimento às crianças em creches e pré-escolas, é 

que o presente projeto de lei tem por finalidade viabilizar, no Estado de Goiás, a 

garantia de acesso e permanência da criança no estabelecimento de ensino 

frequentado por sua mãe, pai ou responsável. Essa garantia de acesso ajudará o 



aluno a não desistir de seu curso e, com isso, acabe compondo uma estatísti 

evasão escolar. Assim, poderá concluir sua formação acadêmica e ter melhores 

condições para enfrentar a dura realidade de conseguir um emprego digno no 

mercado de trabalho. 

Essa é a síntese da proposição em análise. 

Em tramitação perante esta Comissão, a proposição foi convertida em 

diligência, em 21 de maio de 2019, para colher o parecer do Conselho Estadual de 

Educação, nos termos do art. 14 da Lei Complementar n. 26, de 28 de dezembro de 

1998, que estabelece as diretrizes e bases do Sistema Educativo do Estado de Goiás. 

O Conselho Estadual de Educação manifestou-se aludindo, 

primeiramente, que a educação infantil é obrigatória a partir dos 4 anos de idade e o 

acesso universal deve ser assegurado pelos municípios. A política de atendimento 

escolar às crianças deve focar, nessa premissa de obrigatoriedade e do direito de 

todas terem acesso à educação apropriada e de qualidade, na faixa etária 

correspondente, mesmo se ainda não houver atingido a idade de 4 anos. Isso porque, 

por lei, o acesso à educação infantil deve ser assegurado a partir dos 6 meses de vida 

a todos os brasileirinhos e brasileirinhas. Assim, se o pai, mãe ou responsável for 

aluno de ensino fundamental ou médio diurno, o direito da criança filha/o de 

estudante é ter acesso a vagas na educação infantil, ambiente pedagógico adequado 

ao seu desenvolvimento integral. Cabe então ao poder público garantir esse direito e 

não se limitar a oferecer saídas paliativas que não contribuem para a formação e o 

desenvolvimento das crianças. A discussão e a definição de políticas públicas que 

assegurem essas vagas são vitais para a garantia de acesso universal e de qualidade à 

educação para as crianças brasileiras, garantindo-lhes o direito à educação adequada, 

na idade adequada. 

Por outro lado, se o estudante pai, mãe ou responsável pela criança for 

aluno/a em turno noturno, quando não há funcionamento da educação infantil, a 

questão se apresenta um pouco mais complexa, pois há de se considerar o ambiente 

pedagógico, o horário de sono e as condições de oferta de vaga pelas escolas de 
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ensino fundamental e médio. Essas escolas não possuem salas adequadas 

acolhimento de crianças e bebês., muitas vezes nem salas disponíveis. Aquelas 

destinadas para esse fim deverão oferecer condições mínimas de acolhimento, como 

tapetes para deitar, móveis infantis, brinquedos e jogos, livros de literatura infantil, 

alimentação adequada e, o mais importante, pessoal qualificado para cuidar das 

crianças. Essa adequação implica custos e também redução da oferta de vagas nas 

etapas de educação básica, oferecidas pela escola, que teria de diminuir turma para 

garantir esse espaço de acolhimento infantil. O Conselho Estadual de Educação 

conclui, então que o projeto deve se atentar para indicar a fonte de recursos para 

essa despesa. 

Além disso, referido Conselho observou que o artigo da Lei 

Complementar n° 26/1998, a ser modificado deve ser o 3°, e não o 2°, pois esse trata 

dos princípios da educação; aquele, do direito à educação, intenção explícita do 

projeto em análise. 

Como já mencionado no Relatório Preliminar, o presente projeto trata 

de matéria pertinente à educação e ao ensino, que se insere no âmbito da 

competência legislativa concorrente, conforme art. 24, IX, da Constituição da 

República, cabendo à União editar as normas gerais sobre o assunto e aos Estados-

membros reserva-se a competência supletiva e suplementar (CF, art. 24, §§ 2° e 3°). 

Constata-se, nesse aspecto, que a proposição em análise é compatível 

com o sistema constitucional vigente, não apresentando qualquer 

inconstitucionalidade ou antijuridicidade que impeça a sua aprovação. 

Tomando conhecimento da manifestação do Conselho Estadual de 

Educação, observa-se que a propositura em pauta não encontra óbices legais ou 

constitucionais para sua aprovação. 

Apenas que, acatando a sugestão do referido Conselho, necessário 

oferecer um substitutivo, de forma a se prever a fonte de recursos para a despesa, e 
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alterar o artigo ao qual será acrescida a garantia de acesso e permanência da c 

no estabelecimento de ensino frequentado pela mãe, pai ou responsável. Além disso, 

a lei a ser alterada não é ordinária, e sim complementar. 

"SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 	, DE DE 
DE 2020. 

Altera a Lei Complementar n° 26, de 28 de 

dezembro de 1998, que estabelece as diretrizes e 

bases do Sistema Educativo do Estado de Goiás. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos 

termos dos arts. 10 e 156, § 3
0, da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 10 O art. 30, da Lei Complementar n° 26, de 28 de dezembro de 1998, 

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV: 

"Art. 3° 

IV — garantir acesso e permanência da criança no estabelecimento de 

ensino frequentado por sua mãe, pai ou responsável". (NR) 

Art. 2° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, conforme 

estabelecido no art. 30, da Lei Complementar n° 112, de 18 de setembro de 

2014. 

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação". 
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Posto isso, somos pela constitucionalidade e juridicidade da presente 

propositura, e, portanto, por sua aprovação. É o relatório. 

SALA DAS COMISSÕES, em lq de 	05 
	

de 2020 

Deputado HELIO DE SOUSA 
Relator 

Rchilm/Mgmc 
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