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PARECER Nº 1654/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0418/18. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Donato, que pretende 
instituir, no âmbito do sistema de ensino do Município de São Paulo, o Programa Educação 
Democrática e Emancipatória. 

De acordo com a propositura, o Programa tem como objetivo garantir a liberdade de 
ensino e aprendizagem, coibir ações estatais que atentem contra os princípios constitucionais, 
e garantir ao estudante a apropriação de conhecimentos básicos, sistematizados e 
significativos. Para tanto, são estabelecidos critérios e princípios a serem observados, como a 
dignidade da pessoa humana e o pluralismo de ideias no âmbito acadêmico (art. 4º, incs. I e II). 
Também são elencadas diretrizes a serem atendidas pelas instâncias participativas, assim 
considerados o Conselho de Classe, o Grêmio Estudantil, a Comissão de Mediação de 
Conflitos, os demais Conselhos, Colegiados e Fóruns de Educação (art. 5º e 6º). 

Sob aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em 
tramitação, uma vez que apresentada no regular exercício da competência legislativa desta 
Casa, conforme restará demonstrado. 

O projeto pode prosseguir em tramitação, eis que elaborado no exercício da 
competência legislativa desta Casa. 

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. 

Inicialmente, deve ser destacado que o Município possui competência para legislar 
sobre assuntos de interesse local, bem como para organizar e prestar os serviços públicos de 
interesse local (art. 30, I e V, Constituição da República). Além disso, é da competência comum 
dos entes federativos proporcionar os meios de acesso à educação (art. 23, V, Constituição da 
República). Neste sentido, na distribuição de competências, o legislador constituinte atribuiu a 
todos os entes federados a competência para legislar sobre educação, cabendo aos Municípios 
suplementar a legislação federal e estadual, com foco no interesse local (art. 24, IX c/c 30, II). 

Convém mencionar, ainda, que o art. 205 da Constituição Federal estabelece a 
educação como direito de todos e dever do Estado, devendo ser 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. 

Por outro lado, a Lei Orgânica do Município de São Paulo também prevê o dever de 
atuação do Município na garantia de educação, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, 
com preparo para o exercício consciente da cidadania e para o trabalho (art. 204). 

De forma ainda mais expressa, o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 
8.069/90 prevê o direito da criança e do adolescente à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania, verbis: 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 
trabalho, assegurando-se-lhes... 
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Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior, 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 edição, Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841). 

Enfatize-se que as Comissões de mérito são competentes para verificar o projeto no 
que tange ao seu conteúdo, analisando a efetiva adequação da medida ao interesse público. 

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

Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa Legislativa, segundo o art. 40, § 3º, XII, do mesmo diploma legal. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 31/10/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

André Santos - PRB - Abstenção 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS 

João Jorge - PSDB 

Reis - PT - Relator 

Sandra Tadeu - DEM - Abstenção 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/11/2018, p. 106 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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