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PARECER Nº 1170/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0406/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Claudio Fonseca, que objetiva 
criar os Centros de Formação Pedagógica. 

Nos termos do art. 2º, o referido Centro teria as seguintes condições de funcionamento: 
a) espaço físico compatível com a quantidade de equipamentos e profissionais que atuam na 
região; b) recursos compatíveis coma a função dos Centros; c) espaço e equipamentos 
apropriados à formação e uso de novas tecnologias; d) oficina de criação, equipada com 
ferramentas, instrumentos e mobiliário apropriados para capacitar professores a produzir seus 
próprios materiais didático-pedagógicos; e) centro de exposições, debate e troca de 
experiências. 

Justifica a propositura o fato de que tais centros contribuiriam com a qualificação dos 
professores ao oferecer assessoria pedagógica, cursos de capacitação continuada, suporte 
teórico, além de um espaço em que possam encontrar apoio para o desenvolvimento de uma 
prática pedagógica de qualidade superior, capaz de alavancar as políticas públicas de 
educação de qualidade para crianças, jovens e adultos da Rede Municipal de Ensino. 

A proposta merece prosperar. Vejamos. 

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. 

Ademais, consoante o disposto nos artigos 30, I, da Constituição Federal, compete aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no 
artigo 13, I, da Lei Orgânica do Município. 

No mérito, o objetivo do projeto é capacitar o corpo docente da rede pública escolar e, 
consequentemente, melhorar o desempenho do aluno na escola. 

Sendo assim, a proposta encontra amparo na Constituição Federal e na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. 

Com efeito, a Constituição Federal reza, em seu art. 205, que a educação é direito de 
todos e dever do Estado e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Destarte, a própria Constituição da República realça a importância de projetos tais 
como o ora em análise, tendo em vista que pretende melhorar a oferta do ensino público. 

Ressalte-se, por fim, que o projeto encontra respaldo, também, no art. 90 da Lei 
Orgânica do Município, que assim dispõe: 

"Art. 90 - A administração pública municipal, na elaboração de sua política de recursos 
humanos, atenderá ao princípio da valorização do servidor público, investindo na sua 
capacitação, no seu aprimoramento e atualização profissional, preparando-o para seu melhor 
desempenho e sua evolução funcional." 

Para aprovação, o projeto deverá contar com o voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara (art. 40, § 3º, XII, LOM). 
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Pelo exposto, tendo em vista que a propositura preza pela proteção à criança e 
melhoria da educação, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 08/08/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

André Santos - PRB - Relator 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS 

João Jorge - PSDB 

Reis - PT 

Sandra Tadeu - DEM 
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