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PARECER Nº 1923/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 161/10.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Francisco Chagas, que 
dispõe sobre a criação e divulgação do Censo Educacional Municipal.  
De acordo com a proposta, o Censo Educacional Municipal identificará a população 
alfabetizada e não alfabetizada existente na cidade, objetivando a adoção, 
aperfeiçoamento e incremento de políticas públicas dirigidas à erradicação do 
analfabetismo no Município.  
O projeto pode prosseguir em tramitação, já que elaborado no regular 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, os quais 
conferem à Câmara competência para legislar sobre assuntos de interesse local e 
para a instituição e organização dos serviços públicos de interesse local.  
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 reservada ao Prefeito para 
apresentação de projetos de lei que versem sobre serviços públicos, como, aliás, 
não poderia deixar de ser, posto que tal previsão não encontrava respaldo na 
Constituição Federal.  
Note-se que a propositura vai ao encontro das determinações contidas na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Federal nº 9.304/96, no sentido de 
que compete ao Poder Público recensear a população em idade escolar para o 
ensino fundamental, e os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso (art. 5º, § 
1º, I) e na Constituição Federal no sentido de que a Administração Pública em toda 
a sua atuação deve observar o princípio da eficiência (art. 37, caput).  
Com efeito, a execução de levantamento periódico sobre a realidade educacional do 
Município identifica as intervenções que são necessárias, permitindo a formulação 
adequada da política pública de educação, bem como a avaliação sobre o grau de 
acerto do trabalho até então realizado, aspectos que, indubitavelmente, traduzem 
no caso em análise a observância do princípio da eficiência, a propósito do qual são 
oportunas as ponderações de Fernando Lamego Sleumer:  
Pode-se afirmar, então, que a eficiência traz em seu bojo pilares que extrapolam a 
mera legalidade é ate mesmo a moralidade. O que se quer da Administração neste 
foco é o combate aos desperdícios, ou, contrario sensu, a valorização à 
economicidade, à produtividade e ao rendimento funcional. (in “A nova 
principiologia do direito administrativo – 1ª parte”, Revista Forum Administrativo, 
Belo Horizonte, ano 9, nº 99, maio/2009)  
Por outras palavras, a realização do Censo Educacional Municipal permitirá ao Poder 
Público planejar suas ações na área da educação em atendimento, inclusive, ao que 
dispõe o art. 143 da Lei Orgânica do Município, segundo o qual o Município 
organizará sua administração e exercerá suas atividades com base em um processo 
de planejamento cujos objetivos serão determinados em função da realidade local e 
da manifestação da população.  
A aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros para deliberação, conforme disposto no art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei 
Orgânica Paulistana.  
Em vista do exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
05/12/2012.  
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