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PARECER Nº  1277/2014 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI nº 759/2013. 

O Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador Goulart, altera a Lei nº 14.662 de 03 de 
janeiro de 2008, para dispor sobre a criação dos Conselhos Educacional, Estudantil, Cultural e 
de Esportes e Lazer nos Centros Educacionais Unificados no Município de São Paulo, e dá 
outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade na forma de substitutivo apresentado com o objetivo de adequar a proposta à 
técnica legislativa bem como veicular o pretendido pelo projeto a lei autônoma, já que o 
objetivo é a criação de outro conselho distinto dos Conselhos Gestores criados pela Lei nº 
14.662/2008, com atribuições e composições próprias, não sendo recomendável a alteração da 
referida lei. 

A Comissão de Administração Pública manifestou-se favoravelmente na forma do 
substitutivo de CCJLP. 

No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que devemos analisar, entendemos que a 
propositura é meritória, deve prosperar e atinge o interesse público eis que amplia o número de 
conselhos participativos no âmbito dos Núcleos de Ação Educacional, de Ação Cultural, e 
Conselho de Esporte e Lazer, os quais compõem, junto com outros órgãos, a instância de 
auxílio do gestor de Centros Educacionais Unificados (CEU�s), criando quatro conselhos 
temáticos (educacional, estudantil, cultural e de esportes), todos com a participação de 
estudantes eleitos em relação paritária. 

É vistoso  o fulcro de fomento à participação democrática dos alunos que estão 
estudando naqueles estabelecimentos públicos da rede municipal de ensino, bem como ao 
aprimoramento que tal participação pode representar na gestão escolar. 

Pelos motivos expostos, favorável é o nosso parecer, na forma de substitutivo da 
CCJLP. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, 08/10/2014. 

Reis - (PT) - Presidente 

Claudinho de Souza  (PSDB) 

Edir Sales - (PSD) 

Eliseu Gabriel - (PSB) 

Jean Madeira - (PRB) 

Ota - (PROS)  - Relator 

Toninho Vespoli - (PSOL) 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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