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PARECER Nº 720/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0405/16. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Masataka Ota, que dispõe 
sobre a realização anual de atividades direcionadas à orientação e prevenção ao assédio moral 
nos meios digitais nas escolas municipais no mês de agosto, e dá outras providências. 

Nos termos do projeto, referidas atividades e mobilizações consistirão, dentre outras 
ações, em promoção de palestras e atividades educativas, veiculação de campanhas de mídia 
e realização de eventos. 

O projeto merece prosperar. 

Com efeito, o art. 24, inciso IX, da Constituição Federal dispõe competir 
concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre educação. Essa 
competência, contudo, não exclui a dos Municípios para suplementar a legislação federal e a 
estadual, sempre atendendo aos imperativos do interesse local, nos termos do art. 30, incisos I 
e II, da nossa Carta Magna. 

No que tange ao conteúdo do projeto, ele se coaduna com o art. 206, inciso III, da 
Carta Republicana, segundo o qual o ensino deve ser ministrado com base no pluralismo de 
ideias e concepções pedagógicas, bem como no art. 203, inciso I, da Lei Orgânica do 
Município, de acordo com o qual é dever do Município garantir educação igualitária, 
desenvolvendo o espírito crítico em relação a estereótipos sexuais, raciais e sociais das aulas, 
cursos, livros didáticos, manuais escolares e literatura. 

Durante a tramitação do projeto, devem ser realizadas pelo menos 2 (duas) audiências 
públicas, nos termos do art. 41, inciso XI, da Lei Orgânica do Município. 

Para ser aprovado, o projeto depende do voto da maioria absoluta dos membros desta 
Casa, conforme art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 05/06/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/06/2017, p. 120 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

