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PARECER Nº 693/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 119/2013.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Abou Anni, que pretende 
integrar ao currículo das escolas, no ensino fundamental e médio, a temática 
“Educação no Trânsito”.  
Segundo a justificativa ao projeto, “o objetivo dessa propositura traduz um 
diferencial em relação a outras iniciativas, haja vista que o aprendizado também 
ocorrerá de forma prática, envolvendo toda a comunidade escolar”.  
O projeto possui condições de prosseguir em sua tramitação, eis que de relevante 
interesse social.  
No que tange ao aspecto formal, a propositura 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, inexistindo, portanto, qualquer impedimento para a iniciativa de projetos 
de lei que versem sobre a matéria em questão.  
Por outro lado, é competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito 
Federal legislar sobre educação e também dos Municípios, no âmbito do interesse 
local (art. 24, incisos IX c/c art. 30, incisos I e II da Constituição Federal).  
Não bastasse, o art. 23, XII, da Constituição Federal estabelece a competência de 
todos os entes federativos para “estabelecer e implantar política de educação para 
a segurança do trânsito”.  
Ademais, conforme dispõe o art. 200, caput, da Lei Orgânica do Município, a 
educação com base nos princípios estabelecidos na Constituição da República, na 
Constituição Estadual e na Lei Orgânica, e inspirada nos sentimentos de igualdade, 
liberdade e solidariedade, será responsabilidade do Município de São Paulo, que a 
organizará como sistema destinado à universalização do ensino fundamental e da 
educação infantil.  
Assim, busca a propositura melhorar não apenas a qualidade da educação oferecida 
pelo Município, como também o trânsito, ao incluir na grade de ensino da rede 
pública as aulas referentes à educação no trânsito.  
Nesse diapasão, estando a propositura relacionada à educação, é de se ressaltar 
que a sua promoção é imperativo constitucional a ser observado pelo Poder Público 
na consecução de políticas públicas, consoante se depreende dos artigos 205 a 214.  
O projeto, ademais, está em estrita sintonia com a Lei Federal nº 9.394/96, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e assim reza:  
“Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as 
seguintes diretrizes:  
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 
cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática;”  
Importa destacar a Lei Municipal nº 13.543/2003, que dispõe sobre a inclusão de 
estudos básicos sobre trânsito, como conteúdo curricular, nas escolas municipais de 
1º e 2º graus, regulamentada pelo Decreto nº 43.557/2003.  
A referida legislação tem o mesmo objetivo da propositura em análise, sendo 
possível afirmar que o projeto ora em estudo complementa a legislação já em 
vigor, pois explicita as abordagens e ações que deverão orientar o Poder Público no 
estabelecimento da política municipal de educação para o trânsito, mencionando, 
por exemplo, a realização de aulas práticas simuladas sobre a temática “Educação 
no Trânsito”.  
Por tratar de matéria que dispõe sobre a atenção relativa à criança e ao 
adolescente, deverão ser convocadas pelo menos 2 (duas) audiências públicas 
durante a tramitação da proposta (art. 41, XI, da Lei Orgânica).  



No mais, a aprovação da proposta se submete à disciplina do artigo 40, § 3º, XII, 
da Lei Orgânica do Município, dependendo de voto favorável da maioria absoluta 
dos membros da Câmara.  
Ante o exposto somos, pela CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
08/05/2013.  
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