
PUBLICADO DOC 05/03/2010, PÁG. 063 
 
 
 
PARECER Nº  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0754/09. 
         Trata-se de projeto de lei, de iniciativa dos nobres Vereadores Celso Jatene e 
Gabriel Chalita, que visa estabelecer preceitos para o aperfeiçoamento da política 
educacional do Município de São Paulo e para a permanência e o sucesso escolar de 
alunos com distúrbios, transtornos e/ou dificuldades de aprendizagem. 
         O projeto pode prosperar, como será demonstrado. 
         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, 
inexistindo, ainda, qualquer impedimento para a iniciativa de projetos de lei que 
versem sobre a matéria em questão, uma vez que a reserva de iniciativa para 
projetos de lei que disponham sobre a prestação de serviço público foi abolida do 
citado diploma legal, através da Emenda nº 28, de 14 de fevereiro de 2006. 
         Oportuno observar que nesta seara – da fixação das linhas gerais a serem 
observadas quando da prestação de determinado serviço público – é inquestionável 
o cabimento de regramento legal oriundo de iniciativa parlamentar, posto que na 
hipótese serão fixados, de modo geral e abstrato, os parâmetros que devem 
nortear a prestação do serviço e não regrada de forma específica e minuciosa a sua 
execução. 
         A esse respeito, pertinente a clássica lição de Hely Lopes Meirelles: 
         A atribuição típica e predominante da Câmara é a normativa, isto é, a de 
regular a administração do Município e a conduta dos munícipes no que afeta aos 
interesses locais. A Câmara não administra o Município; estabelece, apenas, 
normas de administração. 
         [...] 
         Eis aí a distinção marcante entre a missão normativa da Câmara e a função 
executiva do prefeito; o Legislativo delibera e atua com caráter regulatório, 
genérico e abstrato; o Executivo consubstancia os mandamentos da norma 
legislativa em atos específicos e concretos de administração. (grifamos) 
         Por outro lado, sabe-se que o ensino fundamental e a educação infantil 
representam prerrogativas constitucionais indisponíveis, nos termos do § 1º do art. 
208 do Texto Magno, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo, optando o Poder Constituinte Derivado, na redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 14, de 1996, ao § 2º do art. 211, da Carta Magna, atribuir a 
atuação prioritária desse segmento educacional aos Municípios, de modo a 
assegurar a universalização do ensino obrigatório (§ 4º). 
         Atenta ao panorama traçado pela Constituição Federal, a Lei Orgânica 
Municipal no Título VI, Capítulo I, trata da Educação, dispondo que será ministrada 
com base nos princípios estabelecidos na Constituição da República, na Constituição 
Estadual e inspirada nos sentimentos de igualdade, liberdade e solidariedade, será 
responsabilidade do Município de São Paulo, que a organizará como sistema 
destinado à universalização do ensino fundamental e da educação infantil (art. 200, 
caput). 
         No que se refere à matéria de fundo da proposta, o Decreto nº 45.415, de 18 
de outubro de 2004, que estabelece diretrizes para a Política de Atendimento a 
Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos com Necessidades Educacionais Especiais 
no Sistema Municipal de Ensino estabelece: 
         Art. 4º. As crianças, adolescentes, jovens e adultos com necessidades 
educacionais especiais regularmente matriculados serão encaminhados, durante o 
processo educacional, aos serviços de Educação Especial quando, após avaliação 
educacional do processo ensino-apredizagem, ficar constatada tal necessidade. 



         § 1º. Entende-se por crianças, adolescentes, jovens e adultos com 
necessidades educacionais especiais aqueles cujas necessidades educacionais se 
relacionem com diferenças determinadas, ou não, por deficiências, limitações, 
condições e/ou disfunções no processo de desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. 
         Art. 7º. As Salas de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais – 
SAPNE ficam transformados em Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão – 
SAAI, competindo-lhes o serviço de apoio pedagógico para o trabalho suplementar, 
complementar ou exclusivo voltado aos educandos e educandas com necessidades 
educacionais especiais, sendo instaladas em Unidades Educacionais da Rede 
Municipal de Ensino em que estiverem matriculados, podendo estender-se a alunos 
de Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino onde inexista tal 
atendimento. 
         Parágrafo único. O serviço de Educação Especial de que trata o “caput” deste 
artigo será desempenho por profissional integrante da carreira do magistério, com 
comprovada especialização ou habilitação em Educação Especial. 
         Nesse diapasão, estando a propositura relacionada ao estabelecimento de 
diretrizes para a prestação do serviço público de educação, buscando a 
permanência e o sucesso escolar de alunos com distúrbios, transtornos e/ou 
dificuldades de aprendizagem, observa-se a nítida tendência legislativa de 
aperfeiçoamento na prestação do serviço público municipal relativo à educação, 
ressaltando-se, inclusive o caráter abstrato e genérico da proposição, predicado 
inerente à função precípua do Poder Legislativo no que tange à fixação de regras 
para a prestação de determinado serviço público. 
         A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros 
para deliberação, conforme disposto no art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica 
Paulistana. 
         Ante o exposto, somos PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. 
         Sala da Comissão de Constituição, justiça e Legislação Participativa 
         Celso Jatene (PTB) 
         Ushitaro Kamia (DEM) 
         João Antônio (PT) 
         Carlos Alberto Bezerra Jr. (PSDB) 
         Agnaldo Timóteo (PR) 
         José Américo (PT) 
         Ítalo Cardoso (PT) 
         Aníbal de Freitas (PSDB) 
 


