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PARECER Nº 1719/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 292/12.  
 Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Carlos Neder, que dispõe 
sobre a criação dos Conselhos Gestores nos Centros Educacionais Unificados – CEUs 
– no Município de São Paulo.  
De acordo com a proposta os Conselhos Gestores participarão do planejamento, 
gestão, avaliação e controle da execução das atividades dos CEUs, respeitadas as 
competências da Secretaria Municipal de Educação.  
O projeto pode prosseguir em tramitação, posto que apresentado no exercício da 
competência legislativa desta Casa, espelhada no artigo 30, I e V, da Constituição 
Federal e nos artigos 13, I e 37, caput, da Lei Orgânica do Município.  
Com efeito, a matéria de fundo versada no projeto é o serviço público de educação, 
matéria esta que não mais se encontra restrita à iniciativa privativa do Prefeito, 
como não poderia deixar de ser, já que a restrição abolida pela Emenda à Lei 
Orgânica nº 28/06 não encontrava respaldo na Constituição Federal.  
Assim, com respaldo nos dispositivos legais acima mencionados, que conferem ao 
Município a competência legislativa para disciplinar os assuntos e serviços públicos 
de interesse local, pode o projeto em análise traçar regramento para o serviço 
público de educação prestado no âmbito dos Centros Educacionais Unificados.  
Por outro lado, é imperioso destacar que o projeto relaciona-se com tema de suma 
importância na estrutura jurídico-política do País, qual seja a participação da 
população na gestão da coisa pública.  
No tocante à base legal para a existência dos Conselhos, deve-se buscar seu 
fundamento primário de matriz constitucional. Pois bem, nos termos do art. 1º, § 
1º da Constituição Federal, o Brasil adotou o regime democrático em suas vertentes 
representativa e participativa. Desta forma, a população exerce o poder através dos 
representantes que elege (democracia representativa) e, também, diretamente, 
nos termos previstos na Constituição (democracia participativa).  
A Lei Orgânica do Município, por sua vez, ao lado da representação tradicional 
exercida pelo Poder Legislativo, prevê nos artigos e 8º e 9º, a participação direta 
da população nas decisões do Poder Municipal, através da criação de Conselhos do 
qual participarão membros da comunidade.  
E de modo ainda mais específico, mencione-se a previsão contida na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Federal nº 9.394/96, acerca do 
assunto:  
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios:  
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 
da escola;  
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes.  
Para ser aprovada a propositura dependerá de voto favorável da maioria absoluta 
dos membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do 
Município, devendo ser convocadas durante a sua tramitação pelo menos 2 (duas) 
audiências públicas, nos termos do art. 41, XI, do mesmo diploma legal.  
Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
31/10/2012.  
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