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PARECER Nº 669/2008 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 800/07. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Carlos Neder, que visa instituir a O 
Olimpíada Municipal de Saúde e Meio-Ambiente do Município de São Paulo, competição que 
será realizada anualmente e dirigida aos alunos da rede pública municipal que cursem da 6ª 
à 9ª série. 
Sob o aspecto jurídico nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei. 
De fato, de acordo com o art. 9º, inciso IV, da Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, cabe à União, em colaboração com os Estados, 
Distrito Federal e Municípios, estabelecer competências e diretrizes para a educação infantil, 
o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 
mínimos, de forma a assegurar formação básica comum. 
Compete, dessa forma, ao Conselho Nacional de Educação fixar o currículo mínimo comum 
(art. 9º, § 1°, letra “c”, da Lei Federal nº 4.024/61, com a redação dada pela Lei nº 
9.131/95). 
Cabendo aos Municípios baixar normas complementares para o seu sistema de ensino (art. 
11, inciso III, Lei Federal nº 9.394/96), sistemática essa reafirmada pelo art. 26, “caput”, do 
diploma acima mencionado. 
Assim, cabe ao sistema municipal de ensino, portanto, contemplar a parte diversificada do 
currículo escolar, visando a atender as peculiaridades locais e criando incentivos para o 
aprendizado, como o pretendido pelo presente projeto de lei. 
Há que se observar ainda que já não mais existe impedimento em nossa Lei Orgânica para a 
iniciativa de projetos de lei que versem sobre a prestação de serviço público, tendo em vista 
a nova redação dada ao inciso IV, do § 2º do art. 37 da Lei Orgânica Municipal. 
A propositura dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara 
Municipal de São Paulo, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da LOM. 
Ante o exposto somos, 
PELA LEGALIDADE. 
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