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PARECER Nº 242/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0690/17. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Cláudio Fonseca, que altera 
o Plano Municipal de Educação, com o escopo de adicionar estratégia voltada à concretização 
da Meta 2, relacionada à proporção entre o número de educandos e docentes, além de definir 
parâmetros para a publicidade dos resultados obtidos em tal política. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em 
tramitação, uma vez que apresentada no regular exercício da competência legislativa desta 
Casa, conforme restará demonstrado. 

No que tange ao aspecto formal, o projeto encontra fundamento no artigo 37, caput, da 
Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 

De acordo com a justificativa apresentada pelo nobre autor, a redução do número de 
estudantes por sala de aula é medida imperativa para a melhoria da qualidade do ensino, 
sendo que, em muitos casos, estudantes precisam de acompanhamento individualizado, sendo 
a prática corroborada pelas perspectivas pedagógicas mais promissoras. 

Partindo-se de tais premissas, emerge de forma clara a convicção de que a medida 
proposta é plenamente apta à concretização do mandamento disposto no artigo 205 da 
Constituição da República, que considera a educação um imperativo para o pleno 
desenvolvimento da pessoa, visando o seu preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho. 

Além disso, o artigo 206, VII, também da Constituição Cidadã, elege como princípio 
norteador da educação a garantia do padrão de ensino. Com efeito, o referido princípio apenas 
poderia ser atingido mediante a adoção das melhores práticas pedagógicas, o que se alinha 
com a alteração sugerida no projeto. 

Ademais, o projeto também encontra respaldo na Lei Orgânica do Município de São 
Paulo, que, em seu artigo 201, dispõe que o Município deverá garantir padrão de qualidade de 
ensino. 

Desta forma, a proposta alinha-se aos dispositivos acima mencionados, tendo em vista 
que propõe medida tendente a assegurar a implementação das melhores práticas 
pedagógicas, voltadas à concretização dos princípios norteadores do sistema de educação 
pública. 

De se observar, ademais, que o artigo 2º do projeto de lei determina que os 
percentuais alcançados de acordo com a estratégia estabelecida no artigo 1º deverão ser 
divulgados a cada avaliação bienal, ou período menor, se for o caso. 

Quanto a este aspecto, também não há que se apontar nenhum vício quanto à 
constitucionalidade da propositura, que encontra fundamento nos princípios da publicidade e 
transparência dos atos do Poder Público, e no direito à informação sobre os atos estatais, 
conforme estatuído pelos arts. 5º, XXXIII, e 37, caput, § 1º e § 3º, II, da Constituição Federal. 

No mesmo sentido disciplinam a Constituição Bandeirante (art. 111) e a Lei Orgânica 
do Município de São Paulo (art. 81). 
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Desta forma, o ordenamento jurídico impõe à Administração Pública o dever de 
assegurar o pleno acesso dos cidadãos às informações relativas à coisa pública, determinando 
que "a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos" (art. 37, § 1º, CR/88). 

Ainda a respaldar a propositura, tem-se o art. 5º, XXXIII, da Carta Magna, in verbis: 

"Art. 5°... 

... 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado;" 

A propósito do dispositivo constitucional acima transcrito, a Lei de Acesso à Informação 
(Lei Federal nº 12.527/11) estabelece que o Estado possui o dever de garantir o acesso à 
informação, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão (art. 5º), 
determinando: a) a divulgação de informações de interesse público, independentemente de 
solicitações e o fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração 
pública (art. 3º, II e IV); b) que se garanta o direito de obter informação pertinente à 
administração do patrimônio público e utilização de recursos públicos (art. 7º, VI); c) que os 
órgãos e entidades públicas promovam, independentemente de requerimentos, a divulgação 
em local de fácil acesso (art. 8º). 

Enfatize-se que as Comissões de mérito são competentes para verificar o projeto no 
que tange ao seu conteúdo, analisando a efetiva adequação da medida ao interesse público. 

Durante a tramitação do projeto deverão ser realizadas duas audiências públicas, em 
atenção ao disposto no art. 41, XI, da Lei Orgânica do Município. 

Para aprovação do projeto será necessário voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, do mesmo diploma legal. 

Pelo o exposto, somos PELA LEGALIDADE: 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 27/03/2019. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS 

Reis - PT - Relator 

Ricardo Nunes - MDB 

Rinaldi Digilio - PRB 

Rute Costa - PSD 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/03/2019, p. 130 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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