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PARECER Nº 1425/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0296/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Gilson Barreto, que estabelece 
diretrizes para a implantação do cursinho solidário nas unidades dos centros educacionais 
unificados no Município de São Paulo, e dá outras providências.  

De acordo com o projeto, o referido cursinho solidário tem por objetivo preparar 
candidatos para o ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio e Vestibular e oferecerá vagas 
para aqueles que estudaram em escolas da rede pública de ensino, para os beneficiários de 
bolsas integrais em escolas particulares e para os que não possuem condições financeiras 
para custear um cursinho particular. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação, eis 
que apresentado no regular exercício da competência legislativa desta Casa, consoante será 
demonstrado. 

A proposta cuida de matéria de predominante interesse local, sobre a qual cabe à 
comuna legislar, nos termos do art. 30, inciso I da Constituição Federal e art. 13, inciso I da Lei 
Orgânica do Município. 

Por interesse local, segundo Dirley da Cunha, entende-se, “não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e 
imediato” (in “Curso de Direito Constitucional”, 2ª Ed., Salvador, Juspodivm, 2008, p. 841).  

Além disso, a Carta Magna é expressa em seu art. 205, caput, ao enunciar que a 
educação é direito de todos e dever do Estado. Também de relevo o art. 208, V, que assegura 
o direito ao acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a capacidade de cada 
um. O projeto em tela vem nessa esteira, uma vez que busca fornecer treinamento para o 
Exame Nacional do Ensino Médio (que é a porta de entrada de diversas prestigiadas 
instituições de ensino superior) para aqueles estudaram em escolas da rede pública de ensino, 
para os beneficiários de bolsas integrais em escolas particulares e para todos aqueles que não 
possuem condições financeiras suficientes para custear um cursinho particular.  

Ademais, versa a propositura sobre serviços públicos, no caso em tela serviço público 
de educação, matéria que a Lei Orgânica do Município, por força da Emenda nº 28, de 2006, 
que alterou a redação do inciso IV, do § 2º, do art. 37, retirou do âmbito da iniciativa reservada 
do Sr. Prefeito. 

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

A aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros 
da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XII, do mesmo diploma legal. 

Pelo exposto somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 04/10/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB – Presidente 

Claudinho de Souza – PSDB 

Janaína Lima – NOVO 

José Police Neto – PSD 



Reis – PT 

Rinaldi Digilio – PRB - relator 

Sandra Tadeu – DEM 

Soninha Francine – PPS 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/10/2017, p. 86 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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