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PARECER CEE/CP Nº  03/14                       APROVADO EM 06/06/14 

CONSELHO PLENO

INTERESSADO: Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

 ASSUNTO:  Projeto de lei nº 90/13 sobre a proibição de compra, venda, fornecimento e
consumo de bebidas alcoólicas nas festas realizadas pelas escolas públicas
e privadas de ensino fundamental e médio do Estado do Paraná 

RELATORA: Denyse Petterle Manfroi 

I – RELATÓRIO 

 A  Superintendência  da  Educação  –  SUED,  por  meio  Ofício  nº
612/14 -SUED/SEED encaminhou a este Conselho Estadual de Educação projeto de lei
de iniciativa da Deputada Estadual Marla Tureck, o qual proíbe a compra, a venda, o
fornecimento e  o consumo de bebidas alcoólicas  nas festas  realizadas pelas  escolas
públicas e privadas de Ensino Fundamental e Médio do Estado do Paraná, para análise e
manifestação  do  Colegiado,  em  respeito  à  sua  competência  normativa  no  Sistema
Estadual de Ensino.

 
Ressalta-se  que  o  referido  projeto  foi  encaminhado  pelo  Núcleo

Jurídico da Administração da Secretaria de Estado de Governo – NJA/SEEG, por meio do
Despacho Administrativo nº 0692/2014, à Secretaria de Estado da Educação, solicitando
análise e manifestação, dispensada análise jurídica, acerca do projeto de lei. 

II – MÉRITO

Cumpre  ressaltar  que  o  Despacho  Administrativo  nº  692/2014  –
NJA/SEEG, solicita que a SEED se manifeste quanto ao interesse de aprovação dessa
lei, em razão da matéria veiculada, ou seja, trata-se de tema de interesse da Secretaria
de Estado da Educação.    
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Nesse diapasão, lembramos que o Gabinete do Secretário emitiu a
Resolução nº 1870/2003-GS/SEED, cópia anexa, tratando exatamente do tema abarcado
pelo projeto de lei em questão. Frise-se que foi exarada com base em situação concreta,
à época, ocorrida em Capanema. O Excelentíssimo Senhor Juiz daquela Comarca emitiu
a Portaria 01/2003, com fundamento no art. 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente
– Lei 8069/90, proibindo a comercialização de bebida alcoólica em qualquer festa ou
evento realizado em escola pública estadual, municipal e particular, sob pena de incorrer
em crime de desobediência. 

Há interesse na aprovação desse projeto de lei que vem reforçar o
entendimento disposto  na referida resolução,  cuja  emissão foi  para assegurar  que o
espaço  escolar,  fundamental  para  o  desenvolvimento  e  formação  da  criança  e  do
adolescente,  seja  um  ambiente  livre  da  presença  de  pessoas  dependentes  de
substâncias  entorpecentes,  nos  termos  estabelecidos  pelo  artigo  19  do  Estatuto  da
Criança e do Adolescente – ECA, assim como, proíbe a venda de bebidas alcoólicas
para crianças e adolescentes, artigo 81,II do mesmo Diploma Legal. 

 Com efeito, é preciso evitar que o ambiente escolar seja utilizado
como meio de incentivo, por aqueles que têm o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, aos
indivíduos com predisposição ao consumo, oportunizando que iniciem essa prática.

Desse  modo,  muito  embora  não  haja  no  presente  caso,  função
normativa de competência deste Colegiado, entendemos que há interesse na aprovação
do referido projeto, em razão da importância do tema para as instituições de ensino do
Estado do Paraná.

III – VOTO DA RELATORA

Por  todo  o  exposto,  esta  Relatora  manifesta-se  favoravelmente  à
aprovação desse Projeto de Lei, em razão da natureza da matéria veiculada, de suma
importância para as instituições de ensino do Estado do Paraná.
 

Encaminhe-se o processo à SEED para as providências cabíveis. 

É o Parecer.
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DECISÃO DO CONSELHO PLENO
O Conselho Pleno aprova o voto da relatora, por unanimidade.
Sala Pe. José de Anchieta, 

Curitiba em. 6 de junho de 2014.

Oscar Alves
Presidente do CEE/PR
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