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PARECER Nº 0025/2004 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE 
O PROJETO DE LEI Nº 352/03 
Visa o presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, incluir 
estudos básicos sobre eletricidade no currículo das escolas municipais de ensino 
fundamental e médio. 
Dispõe ainda a propositura que esses estudos poderão ser desenvolvidos em matéria 
curricular já existente, desde que fique caracterizada a especificidade do assunto, 
devendo o Executivo regulamentar a matéria em até 60 (sessenta) dias após a sua 
publicação. O parecer da douta Comissão de Constituição e Justiça opinou pela 
legalidade da matéria em apreço. 
Esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes, analisando o projeto, quanto ao 
mérito e ao interesse público, considera sua aprovação extremamente importante, 
tendo em conta que a propositura procura incrementar o currículo das escolas da rede 
municipal de ensino, de modo que os alunos possam receber, já em matérias 
normalmente oferecidas, noções de energia elétrica, com a finalidade – segundo a 
Justificativa - de reduzir os acidentes domésticos ligados à eletricidade, bem como 
conscientizá-los acerca da conservação da energia elétrica. 
No âmbito da competência desta Comissão, pois, quanto ao mérito eao interesse 
público que nos cabia analisar, entendemos que a propositura em epígrafe deva 
receber a aprovação desta Casa. 
Dessa forma, consideramos que andou bem o ilustre Autor ao propor a inclusão de 
noções de eletricidade no currículo escolar da Rede Municipal de Ensino, colocando-se 
esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes ao lado da propositura. 
Pelo exposto, portanto, o nosso parecer é favorável à aprovação do presente projeto, 
tendo em conta os seus méritos inegáveis, mas, para sanar algumas impropriedades 
quanto a uma melhor forma de redação legislativa e para esclarecer que não se trata 
de inclusão de matéria ou disciplina nova no currículo, apresentamos o seguinte: 
SUBSTITUTIVO Nº /03 AO P.L. 352/03 
Dispõe sobre a inclusão de estudos básicos sobre a eletricidade, no currículo das 
escolas municipais de ensino fundamental e de ensino médio. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta: 
Art. 1º - Ficam incluídos, nos currículos das escolas municipais de ensino fundamental 
e de ensino médio, estudos básicos sobre eletricidade. 
Parágrafo único - Os estudos de que trata o "caput" deste artigo poderão estar 
incluídos no conteúdo de matéria curricular já existente, desde que fique caracterizada 
a especificidade do assunto. 
Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua publicação. 
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário 
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 19/02/04. 
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