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PARECER N° 62/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 77/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre vereadora Rute Costa, institui, nas 
escolas da rede pública e privada de ensino no âmbito Municipal, atividades que tenham por 
objetivo transmitir aos alunos informações sobre as consequências do uso de drogas lícitas e 
ilícitas. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade com apresentação de substitutivo, para aprimorar o projeto à melhor técnica de 
elaboração legislativa. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável ao substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Segundo a autora, o projeto pretende propor atividades pedagógicas nas salas de 
aulas, destinadas a transmitir informações sobre as consequências do uso de drogas licitas e 
ilícitas, para garantir aos jovens uma melhor autoestima e critica sobre o tema. A propositura 
prevê também a abordagem de temas como ecologia, trânsito, poluição, reciclagem, 
consumismo, responsabilidade, respeito, solidariedade e amizade. 

Cabe destacar que a inclusão de atividades e conteúdos na escola ou na sua grade 
curricular deve ser objeto de uma análise pedagógica mais específica, feita por profissionais 
técnicos de currículo da Secretaria Municipal de Educação. Apesar do substitutivo proposto 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa tornar a propositura 
autorizativa, ainda assim a propositura atribui deveres na forma como as atividades devem 
ocorrer nas escolas, o que fere a autonomia do ensino garantida por lei. Cabe ainda afirmar 
que já existem varias ações na rotina das escolas que visam oferecer aos estudantes da rede 
municipal e aos seus familiares informações sobre as consequências sobre o uso abusivo de 
drogas licitas e ilícitas. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura não deve prosperar, sendo, portanto, o parecer contrário. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 27/02/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/02/2019, p. 81 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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