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PARECER Nº 1555/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 293/12.
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Carlos Neder, que cria o
“Programa Educom – nas Ondas da Educomunicação” no Município de São Paulo.
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir.
O Programa Educom já vigora no Município de São Paulo, com fulcro na Lei nº
13.941, de 28 de dezembro de 2004.
A propositura pretende superar “a concepção inicial do Educom, centrada na
radiodifusão” e “desenvolver e articular práticas educomunicativas por meio da
radiodifusão, mídias audiovisuais, digitais, impressas, de acordo com a legislação
vigente, no âmbito da administração municipal”.
Sob o aspecto jurídico, nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei, vez
que a propositura dispõe sobre matéria de evidente interesse local, encontrando
fundamento no art. 30, I, da Constituição Federal e no art. 13, I, da Lei Orgânica
Municipal.
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).
Versa a propositura sobre serviços públicos, especificamente sobre o serviço de
educação, matéria sobre a qual compete a esta Casa legislar, observando-se que a
Lei Orgânica do Município não mais prevê a iniciativa privativa ao Prefeito para
apresentação de projetos de lei que versem sobre serviços públicos, haja vista a
edição da Emenda nº 28/06, que alterou a redação do inciso IV, do § 2º, do art.
37.
No mérito, o projeto encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que apoia
a difusão da cultura e da comunicação e informação, o que está em consonância
com a Constituição Federal, em especial os artigos 215 e 220, bem como com a Lei
Orgânica Municipal, art. 191, que expressamente garantem o incentivo à
valorização e à difusão das manifestações culturais:
“Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.”
“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação,
sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado
o disposto nesta Constituição”.
“Art. 191. O Município de São Paulo garantirá a todos o exercício dos direitos
culturais e o acesso às fontes de cultura, observado o princípio da descentralização,
apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais.”
Ademais, o programa intenta melhorar a qualidade da educação municipal, razão
pela qual a proposta encontra amparo na Constituição Federal.
Com efeito, a Constituição Federal reza, em seu art. 206, VII, que a garantia do
padrão de qualidade da educação é um dos princípios que devem nortear o ensino
no País.
Vale destacar que a própria Constituição da República, em seu art. 211 e §§ 4º e
5º, prevê que a educação não se restringe ao ensino regular, autorizando inclusive
os Municípios complementar sua forma de atuação.
Em atenção ao disposto no art. 41, XI, da Lei Orgânica, é necessária a convocação
de pelo menos 02 (duas) audiências públicas durante a tramitação desse projeto.
A aprovação do presente projeto dependerá do voto favorável da maioria absoluta
dos membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica.
Ante o exposto, somos PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.
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