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PARECER Nº87/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0759/13.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Goulart, que altera a Lei nº 
14.662, de 03 de janeiro de 2008, para dispor sobre a criação dos conselhos 
Educacional, Estudantil, Cultural e de Esportes e Lazer nos Centros Educacionais 
Unificados no Município de São Paulo.  
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir.  
Nos termos da justificativa apresentada, “a iniciativa busca a gestão democrática do 
equipamento público combinando participação direta dos usuários, com a experiência 
dos técnicos, dando ênfase ao planejamento das ações e sua execução, cumprindo as 
metas de efetivação das políticas públicas”.  
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, inciso I da Constituição Federal e no art. 13, inciso 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).  
A Lei Orgânica Municipal determina que cabe ao Poder Municipal criar, por lei, 
Conselhos que assegurem o princípio democrático:  
“Art. 8º. O Poder Municipal criará, por lei, Conselhos compostos de representantes 
eleitos ou designados, a fim de assegurar a adequada participação de todos os 
cidadãos em suas decisões.  
Art. 9º - A lei disporá sobre:  
I – o modo de participação dos Conselhos, bem como das associações representativas, 
no processo de planejamento municipal e, em especial, na elaboração do Plano Diretor, 
do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual.” 
(destacamos).  
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.  
Não obstante, é necessária a apresentação de Substitutivo, para adequar a proposta à 
técnica legislativa prevista na Lei Complementar Federal nº 95/98, que dispõe sobre a 
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, bem como a fim de 
veicular o pretendido pelo projeto por meio de lei autônoma, já que o objetivo é a 
criação de outros Conselhos, distintos dos Conselhos Gestores criados pela Lei nº 
14.662/08, com atribuições e composições próprias, não sendo recomendável, 
portanto, a alteração de referida lei, que teve por objeto único e específico a criação 
dos citados Conselhos Gestores.  
Ante o exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos PELA LEGALIDADE.  
SUBSTITUTIVO Nº  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0759/13.  
Dispõe sobre a criação dos Conselhos Educacional, Estudantil, Cultural e de Esportes e 
Lazer nos Centros Educacionais Unificados do Município de São Paulo, e dá outras 
providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a criação dos Conselhos Educacional, Estudantil, Cultural 
e de Esportes e Lazer nos Centros Educacionais Unificados do Município de São Paulo.  
Art. 2º Ficam criados nos Centros Educacionais Unificados – CEUs, os seguintes 
Conselhos:  



I - Conselho Educacional;  
II - Conselho Estudantil;  
III - Conselho Cultural; e  
IV – Conselho de Esportes e Lazer.  
Parágrafo único. Os Conselhos mencionados no caput deste artigo contarão com os 
recursos materiais e humanos necessários ao pleno desenvolvimento de suas 
atribuições.  
Art. 3º Os Conselhos Educacional, Estudantil, Cultural, e de Esportes e Lazer são 
órgãos consultivos e deliberativos, e têm como dever colaborar na gestão dos CEUs, de 
forma democrática e descentralizada, e são vinculados aos Núcleos de Ação 
Educacional, Cultural, e de Esporte e Lazer, nos termos do inciso VI do artigo 10 da 
Portaria nº 7.356, de 20 de dezembro de 2005, da Secretaria Municipal de Educação.  
Art. 4º Os Conselhos Educacional e Estudantil serão formados por membros da gestão 
dos CEUs, alunos, usuários e professores e os Conselhos Cultural e de Esportes e Lazer 
serão formados por membros da gestão dos CEUs, alunos, usuários e membros da 
comunidade.  
§ 1º Os membros dos Conselhos mencionados no caput deste artigo e seus respectivos 
suplentes serão eleitos nos termos do artigo 04º do Decreto Municipal nº 50.738, de 
15 de julho de 2009.  
§ 2º O Conselho Educacional, vinculado ao Núcleo de Ação Educacional, tem as 
seguintes atribuições:  
I - discutir e opinar nas políticas públicas a serem adotadas em conjunto com o Núcleo 
de Ação Educacional e indicar as prioridades;  
II - zelar pelo patrimônio e o nome da instituição;  
III - promover a integração da escola e a comunidade;  
IV - reconhecer, valorizar e oportunizar a diversidade cultural da comunidade no 
entorno;  
V - contribuir para a melhoria da qualidade de ensino e no atendimento aos alunos, 
aos usuários e a comunidade;  
VI - realizar avaliações constantes acerca da efetivação dos resultados;  
VII - garantir um fórum permanente de discussão pautado na democracia, na liberdade 
e na fraternidade, buscando a melhoria da qualidade de ensino.  
§3º O Conselho Estudantil, vinculado ao Núcleo de Ação Educacional, tem as seguintes 
atribuições:  
I - representar os vários segmentos dos estudantes perante as decisões do Núcleo de 
Ação Educacional;  
II - zelar pelo patrimônio e o nome da instituição;  
III - promover a integração das escolas às artes, e manifestações culturais, como 
elementos mediadores da transformação;  
IV - reconhecer, valorizar e oportunizar a diversidade cultural da comunidade 
estudantil no entorno;  
V - contribuir para a melhoria da qualidade de ensino e no atendimento da comunidade 
estudantil;  
VI - buscar formas de conscientizar e apontar atividades de diversão de forma 
responsável e sadia;  
VII - garantir um fórum permanente de discussão pautado na democracia, na liberdade 
e na fraternidade, buscando a melhoria da qualidade de ensino.  
§4º O Conselho Cultural, vinculado ao Núcleo de Ação Cultural, tem as seguintes 
atribuições:  
I - representar as várias manifestações culturais nas decisões do Núcleo de Ação 
Cultural;  
II - zelar pelo patrimônio e o nome da instituição;  



III - promover a integração das escolas às artes, e manifestações culturais, como 
elementos mediadores da transformação;  
IV - reconhecer, valorizar e oportunizar a diversidade cultural da comunidade no 
entorno;  
V - contribuir para a melhoria da qualidade de ensino e no acesso às várias formas de 
manifestações culturais;  
VI - buscar formas de conscientizar e apontar atividades de diversão de forma 
responsável e sadia;  
VII - garantir um fórum permanente de discussão pautado na democracia, na liberdade 
e na fraternidade, buscando a melhoria da qualidade de ensino.  
§5º O Conselho de Esportes e Lazer, vinculado ao Núcleo de Esporte e Lazer, tem as 
seguintes atribuições:  
I - representar as manifestações esportivas e de lazer nas decisões do Núcleo de Ação 
Esportiva;  
II - zelar pelo patrimônio e o nome da instituição;  
III - promover a divulgação das atividades e eventos esportivos e de lazer, como 
elementos mediadores da transformação;  
IV - reconhecer, valorizar e oportunizar a diversidade cultural, com viés para a prática 
esportiva da comunidade no entorno;  
V - contribuir para a melhoria da qualidade de ensino e desenvolvimento físico 
mediante as várias formas de manifestações esportivas;  
VI - buscar formas de conscientizar e apontar atividades de diversão de forma 
responsável e sadia;  
VII - garantir um fórum permanente de discussão pautado na democracia, na 
liberdade, fraternidade buscando a melhoria da qualidade de ensino.” (NR)  
Art. 5º Os Conselhos Educacional, Estudantil, Cultural, e de Esportes e Lazer formados 
pelos membros indicados no art. 4º e seus respectivos suplentes observarão a 
seguinte proporcionalidade em sua composição:  
I - Conselho Educacional: 04 (quatros) membros, sendo 01 (um) gestor do CEU, 01 
(um) representante dos alunos, maior de 10 (dez) anos; 01 (um) representante dos 
professores, e 01 (um) usuário cadastrado no CEU;  
II - Conselho Estudantil: 04 (quatro) membros, sendo 02 (dois) representantes dos 
alunos, maiores de 10 (dez) anos; 01 (um) representante dos professores, e 01 (um) 
representante dos funcionários do CEU;  
III - Conselho Cultural: 04 (quatro) membros, sendo 01 (um) gestor do CEU, 01 (um) 
representante dos alunos, 01 (um) usuário cadastrado do CEU e 01 (um) 
representante dos artistas locais;  
IV – Conselho de Esportes e Lazer: 04 (quatro) membros, sendo 01 (um) gestor do 
CEU, 01 (um) representante dos alunos, 01 (um) usuário cadastrado do CEU e 01 
(um) representante da comunidade local.  
§ 1º Poderão participar das reuniões dos Conselhos Educacional, Estudantil, Cultural e 
de Esportes e Lazer, com direito a voz, mas não a voto, outros representantes da 
administração municipal, de entidades, associações e movimentos populares 
organizados e outros membros da comunidade.  
§ 2º Os membros dos Conselhos Educacional, Estudantil, Cultural e de Esportes e 
Lazer não receberão, pela sua participação, qualquer tipo de pagamento, a título de 
“jeton”, salário, ajuda de custo ou remuneração de qualquer espécie, sendo suas ações 
consideradas como serviços de relevância pública.  
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
a contar de sua publicação.  



Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 12/02/2014.  
Goulart – PSD – Presidente  
Arselino Tatto – PT  
Conte Lopes – PTB  
Donato – PT  
George Hato – PMDB – Relator 


