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PARECER Nº 1602/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0555/18. 

Trata-se de projeto de lei de autoria da nobre Vereadora Rute Costa, que institui no 
Município de São Paulo o Projeto Saber Direito", que contempla parceria entre as Faculdades e 
Universidades do Ensino Público e Privado, para a realização de aulas expositivas sobre 
Constituição Federal, direitos humanos, áreas de atuação do Direito Público/Privado, aos 
alunos da Rede Pública Municipal. 

Segundo a iniciativa parlamentar, as palestras serão ministradas por alunos das 
faculdades e universidades de direito, mediante convênio, e serão voltadas para alunos 
cursando a partir do primeiro ano do Ensino Superior, podendo ser adaptadas para pais e 
profissionais da área da educação. 

De acordo com a justificativa, a medida terá reflexos nos alunos da Escola Pública 
através da conscientização de seus direitos e deveres, eminentemente a Constituição Federal, 
que constitui o eixo central de regulação das condutas tipificadas nos demais códigos. 

Sob o ponto de vista legal, nada obsta a tramitação da presente proposta, na forma do 
Substitutivo ao final proposto. 

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. 

A matéria de fundo versada na propositura  a educação  insere-se na competência 
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, inciso IX, da Constituição 
Federal) e também dos Municípios, já que a eles compete suplementar a legislação federal e 
estadual no que couber (art. 30, inciso II, da Constituição Federal). 

Deste modo, o Município detém competência legislativa para tratar do tema educação, 
conforme expressa previsão constitucional: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: 

... 

X - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento 
e inovação; 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

... 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

... 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas 
de educação infantil e de ensino fundamental; 

Por outro lado, no caso, o projeto tem como objetivo adequar a Rede Municipal de 
Ensino à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996), segundo a qual, os Município devem incumbir-se de organizar, manter e 
desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às 
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políticas e planos educacionais da União e dos Estados e oferecer a educação infantil em 
creches e pré-escolas (art. 11, incs. I e V). 

Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE, na forma do Substitutivo que segue, 
apresentando com o fim de adequar o texto da proposta às disposições da Lei Complementar 
Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1998: 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0555/18. 

Institui, no Município de São Paulo, o Projeto Saber Direito", através de parcerias entre 
Faculdades e Universidades do Ensino Público e Privado, para a realização de aulas 
expositivas sobre a Constituição Federal, direitos humanos, áreas de atuação do Direito 
Público e Privado, aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Esta Lei institui, no Município de São Paulo, o Projeto Saber Direito, a ser 
implementado através de parcerias entre as Faculdades e Universidades do ensino Público e 
Privado e as escolas públicas municipais, com o objetivo de realização de aulas expositivas 
sobre a Constituição Federal, direitos humanos, áreas de atuação do Direito Público/Privado 
aos alunos da Rede Pública Municipal. 

Art. 2º As palestras serão ministradas pelos alunos das faculdades e universidades de 
forma não onerosa, e serão computadas como atividades complementares, a critério da 
universidade. 

§ 1º Será certificada a participação no Projeto pelos alunos como atividade voluntária 
pelas instituições participantes. 

§ 2º Os alunos participantes apresentarão relatório de atividade para comprovação de 
sua participação do Projeto. 

Art. 3º As palestras são destinadas aos alunos a partir do 1º ano do ensino médio, 
podendo ser adaptadas para pais e profissionais da área da educação. 

Art. 4º As instituições parceiras disponibilizarão em seus calendários acadêmicos as 
datas e locais em que serão realizadas as palestras. 

Art. 5º As atividades realizadas pelos alunos das instituições parceiras serão avaliadas 
por tutores da própria instituição. 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 18/09/2019. 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) - Relator 

Rute Costa (PSD) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/09/2019, p. 97 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


