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Resumo 

 

A pesquisa analisa a contribuição do poder Legislativo para o sucesso da aprovação 

da agenda de políticas públicas de educação no município de Guarulhos - SP. A 

política de educação é um direito social cujo objetivo é a promoção do 

desenvolvimento humano e socioeconômico. O Estado promove a execução da 

política por meio da aprovação de leis que delimitam a atuação de cada ente 

federativo e direcionam a aplicação de recursos.  Neste estudo, questiona-se a 

importância do poder Legislativo municipal no ciclo das políticas públicas, sabendo-

se que tais políticas são originárias de leis, submetidas à aprovação do parlamento 

antes de sua implementação. A análise considerou os projetos de lei protocolados 

na Câmara Municipal de Guarulhos, entre os anos de 2009 a 2016, que foram 

encaminhados para estudo e deliberação da Comissão Permanente de Educação da 

casa legislativa. O estudo apontou o protagonismo do poder Executivo municipal na 

elaboração de normas, enquanto o poder Legislativo apresentou-se como 

coadjuvante no processo decisório das políticas públicas de educação. Tal resultado 

é influenciado pelos constrangimentos legais e fiscais que delimitam a atuação de 

cada poder dentro da divisão espacial determinada pelo federalismo brasileiro.  
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Abstract 

 

This research analyzes the contribution of the Legislative power to the success of the 

approval of the agenda of public policies of education in Guarulhos - SP. The Public 

education policy is a social right whose objective is the promotion of human and 

socioeconomic development. The government promotes the implementation of public 

policy through the approval of laws that delimit the performance of each federative 

entity and direct the application of resources In this study, the importance of the 

municipal legislative power in the cycle of public policies is questioned, knowing that 

they come from laws, submitted to the approval of the parliament before the 

implementation of them. The analysis considered the bills filed in the City Council of 

Guarulhos between 2009 and 2016, which were sent to study and deliberation of the 

Standing Committee on Education of the legislative house. The study pointed to the 

role of municipal executive power in the elaboration of norms, while the Legislative 

power presented itself as an adjunct in the decision-making process of public 

education policies. This result is influenced by the legal and fiscal constraints that 

delimit the performance of each power within the spatial division determined by 

Brazilian federalism. 
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Introdução 

 

A educação é um direito social, que deve ser oferecido pelo Estado, por meio 

de política pública que promova desenvolvimento humano e socioeconômico. 

Políticas públicas evidenciam um Estado em ação (Souza, 2006), que cria e aplica 

leis que regulam a vida dos cidadãos e o funcionamento da máquina estatal.  

Leis interferem de maneira direta na vida dos indivíduos, criam e extinguem 

direitos e deveres, causam impactos econômicos, políticos e sociais em um país 

(Fogaça, 2015, p. 65). Normas jurídicas podem instituir políticas públicas, definem o 

que os governos podem e não podem fazer e fixam a alocação dos recursos 

públicos. Assim, ao estudar uma política pública como a de educação, verifica-se 

que é imperativo haver uma compreensão sobre as arenas de decisão 

governamental, onde as políticas públicas são construídas.  

O processo legislativo no Estado federativo brasileiro envolve a participação 

dos três poderes, cada qual com atribuições, delimitadas pela Constituição Federal 

de 1988. Eles atuam de forma independente, porém harmônicos entre si: o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário. É papel do poder Legislativo criar as leis, 

aprovar e fiscalizar a sua aplicação; ao poder Executivo cabe encaminhar propostas 

de leis cuja iniciativa são de sua competência para aprovação no Legislativo e fazer 

a gestão por meio da execução das leis; e, ao Judiciário incumbe a resolução de 

litígios. 

Neste estudo, questiona-se a importância do poder Legislativo municipal no 

ciclo das políticas públicas, sabendo-se que grande parte das políticas são 

originárias de leis, submetidas à aprovação do parlamento antes de sua 

implementação. Assim, a pesquisa analisa a contribuição do poder Legislativo para o 

sucesso da aprovação da agenda de políticas públicas de educação no município de 

Guarulhos. Para tanto, utiliza-se os projetos de lei que foram encaminhados para o 

exame da Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal, entre os anos 

de 2009 e 2016. Este recorte foi utilizado devido ao fato de as comissões 

permanentes nas casas legislativas representarem um lócus de debate onde as 

proposituras são estudadas de forma mais criteriosa, se comparado às discussões 

em plenário.   

O primeiro capítulo da pesquisa aborda a forma de organização do Estado 

brasileiro, o federalismo, e suas implicações para a execução da política pública no 
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município, sobretudo a política de educação. A Constituição de 1988 delegou 

competências aos municípios, como a gestão de políticas públicas de saúde, 

educação básica e assistência social. Dotado de autonomia, este ente federativo 

recebeu também poderes administrativos, financeiros e políticos para o exercício de 

governo, e, consequentemente, ao município foi atribuída a responsabilidade pelo 

planejamento, monitoramento e controle social das políticas públicas.  

O segundo capítulo aborda as implicações do processo decisório para as 

políticas públicas. Considera-se o Legislativo municipal como uma das instituições 

que importam para a tomada de decisões sobre as políticas públicas no município 

de Guarulhos e o relacionamento entre os poderes Executivo e Legislativo como um 

fator determinante para a aprovação da agenda de políticas públicas apresentadas 

pelo poder Executivo.    

No terceiro capítulo, são apresentados os dados coletados sobre os projetos 

de lei encaminhados para a Comissão Permanente de Educação da Câmara de 

Guarulhos, protocolados entre os anos de 2009 e 2016. Diante da importante 

participação das comissões permanentes na tramitação de projetos de lei no âmbito 

do poder Legislativo, esta pesquisa utilizou este recorte para a análise.  

As discussões trazidas pela pesquisa demonstraram qual o papel 

desempenhado pelo poder Legislativo na aprovação da agenda das políticas de 

educação no Município de Guarulhos. 

A participação parlamentar fica evidenciada no número de proposituras 

apresentadas, que promovem discussões dentro da casa legislativa. Contudo, 

observa-se que tais intervenções no campo legislativo não alteram a realidade 

municipal no que tange a política de educação, uma vez que, conforme será 

abordado no presente estudo, em sua maioria não são aplicáveis, seja por exceder a 

competência em legislar, por conterem vício de iniciativa ou devido à ausência de 

decreto regulamentador, cuja autoria deve ser do prefeito. 

Por fim, observou-se que, devido à forma como arquiteta-se a política de 

educação, os constrangimentos legais e fiscais limitam e condicionam a atuação 

quase que exclusiva do poder Executivo, permitindo pouca margem de atuação ao 

poder Legislativo. 
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1.1. O Estado Federativo 
 

O federalismo pode ser entendido como uma forma de organização do 

Estado, marcada pela existência de duas esferas territoriais autônomas de poder, 

sendo uma central, constituindo o governo federal, e outra descentralizada, 

composta pelos estados membros. Ambas as esferas operam com poderes únicos e 

concorrentes para governar o mesmo território, a partir de garantias constitucionais e 

vigência política em um regime democrático. O termo “federal” deriva do latim fuedus 

e significa pacto. Por isso, diz-se que os governos subnacionais – estados, 

províncias, cantões ou municípios, como no Brasil – realizam um pacto, onde “as 

conexões internas traduzem um tipo especial de poder entre os parceiros, baseada 

no reconhecimento mútuo da integridade de cada um e no esforço continuado de 

favorecer uma unidade especial entre eles” (Branco, 2007a, p. 22; Branco, 2007b). 

Por conseguinte, um Estado federativo pressupõe uma divisão espacial de 

poder, no qual a descentralização administrativa permite que governos subnacionais 

implementem políticas públicas, de acordo com as peculiaridades territoriais, com 

vistas a uma redução das desigualdades regionais: 

Responder ao desafio de garantir o direito à educação a toda população em 
idade escolar e àqueles que, por qualquer motivo, foram excluídos do 
sistema educacional, exige a constituição de um sistema nacional de 
educação que considere a diversidade de condições socioeconômicas 
existentes no país, de forma a encaminhar para a superação dos 
inaceitáveis índices de exclusão educacional, tendo consciência de que esta 
realidade é resultado de exclusões mais amplas, de fundo econômico, 
político, social e cultural (Cruz, 2011, p. 83). 

Cury (2010, p. 153) identifica três tipos gerais de federalismo: o federalismo 

centrípeto, voltado a fortalecer o poder do governo central, prevalecendo as relações 

de subordinação dos demais entes, dentro do Estado federal, como ocorreu no 

Brasil entre os anos 1930-1934, 1937-1945 e 1964-1988; o federalismo centrífugo 

que, ao contrário, remete ao fortalecimento do poder do Estado membro sobre o da 

União, situação que, na relação concentração – difusão do poder, prevalecem 

relações de larga autonomia dos Estados-membros; e, por fim, o federalismo de 

cooperação que busca um equilíbrio de poderes entre a União e os Estados-

membros, estabelecendo laços de colaboração na distribuição das múltiplas 

competências por meio de atividades planejadas e articuladas entre si, objetivando 

fins comuns. Esse federalismo político e cooperativo foi posto em 1934, em 1946 e é 
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o registro jurídico forte de nossa atual Constituição. São exemplos formalizados de 

federalismo político, ainda que diferenciados entre si nas suas especificidades e 

efetivação: o Brasil, os Estados Unidos, a Alemanha, o México, a Argentina, a 

Rússia e a Bélgica.  

Toda federação deriva de condições que conformam um cenário específico. A 

presença de heterogeneidades divide e cria conflitos em uma determina nação. Elas 

podem ser de cunho territorial: demasiada extensão ou diversidade física, étnica, 

linguística; socioeconômica: desigualdades regionais; cultural; e, políticas: 

diferenças no processo de formação das elites e/ou a presença de uma forte 

rivalidade entre elas. Assim, as federações existem para dar conta de uma ou mais 

heterogeneidades (Abrucio, 2013, p. 206). 

Embora os países federativos apresentem trajetórias históricas diferentes e 

suas próprias heterogeneidades, observa-se quatro elementos essenciais para o 

sucesso do federalismo em um Estado: primeiramente, deve haver compatibilidade 

entre a autonomia e interdependência dos entes, em um cenário com pelo menos 

dois níveis de governo autônomos, cooperação intergovernamental e ações voltadas 

à integração nacional. O segundo aspecto é que haja garantia dos direitos 

federativos, por meio da Constituição e de sua interpretação, na maioria das vezes 

realizada por cortes constitucionais, a fim de garantir a diversidade sociocultural e/ou 

redução das assimetrias socioeconômicas entre os entes. Em terceiro lugar, deve 

existir arenas institucionais que garantam aos pactuantes sua representação política, 

o controle mútuo entre eles e espaços públicos para deliberação, negociação e, em 

muitas ocasiões, decisão sobre assuntos com impacto intergovernamental (Abrucio, 

2010, p.42). O último aspecto decorre do fato de que vários dos problemas de ação 

coletiva não podem ser resolvidos por apenas um nível de governo, assim, as 

políticas públicas têm de ser montadas com vistas a garantir a coordenação entre 

todos os atores territoriais. A distribuição de competências legislativas, normativas e 

financeiras é o distintivo do federalismo e, de sua composição, resulta tanto a 

atuação de cada ente federativo, quanto a articulação conjunta de todos (Cury, 

2010; Abrucio, 2010). 

Resumidamente, o federalismo exerce impacto na organização dos governos 

e na forma como estes respondem aos cidadãos, o que ocorre por meio da 

elaboração de políticas públicas.  
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A estrutura federativa desenhada pela Constituição Federal de 1988 traz 

cinco grandes pilares que se referem a tais políticas. A garantia plena dos direitos 

sociais através da universalização das políticas é o primeiro aspecto. O segundo é a 

democratização da gestão pública, abrangendo a participação da sociedade civil no 

plano deliberativo e o controle do poder público. Outro pilar é a profissionalização da 

burocracia, por meio da realização de concursos e carreiras públicas, o que amplia a 

qualidade na formulação e implementação das ações governamentais. Os dois 

últimos pilares estão interligados e compõem a dinâmica federativa: a 

descentralização, em prol da municipalização das políticas, e a interdependência 

federativa, que exige medidas de combate à desigualdade, de cooperação 

intergovernamental e da definição de um raio de ações federais como agente 

nacional (Abrucio, 2010, p. 45).  

No pacto federativo está implícita uma soberania compartilhada, que permite 

a autonomia dos governos e a interdependência entre eles. E foi nesta perspectiva 

que a Constituição de 1988 criou condições para uma maior descentralização das 

atividades do Estado brasileiro, em particular das políticas sociais (Abrucio, 2013).  

Classificar o federalismo como cooperativo e competitivo é uma das formas 

de se observar o seu impacto nas políticas públicas. No modelo competitivo há uma 

distribuição de competência, com base na divisão de responsabilidades por área de 

política pública. Assim, os espaços de atuação das esferas de governo seriam 

separados, propiciando uma competição entre elas. Tal situação pode levar a uma 

estratégia governamental de menos investimentos na área social, para não atrair 

beneficiários de outros entes federativos. Os Estados Unidos são um exemplo de 

federalismo competitivo. Já no padrão cooperativo, os atores territoriais são 

incentivados pelas instituições políticas a colaborarem, dividindo poderes e 

executando tarefas conjuntamente (Franzese; Abrucio, 2013). 

 Assim, observa-se que há cooperação na execução da política de educação 

brasileira. Competências comuns, a serem desenvolvidas em regime de 

colaboração, foram atribuídas às três esferas; algumas devem ser desempenhadas 

prioritariamente por estados e municípios, outras, privativamente pela União, 

conforme definido pela Constituição Federal de 1988: 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 
financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria 



  17 

 

educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 
equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade 
do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios 
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 
educação infantil 
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e médio. 
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a 
assegurar a universalização do ensino obrigatório. 
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. 

O texto constitucional de 1988 trouxe um equilíbrio de poder decisório sobre 

políticas públicas entre os entes federados, por meio da expansão das competências 

comuns (ou concorrentes) aos três níveis, típica do chamado federalismo 

cooperativo, onde duas ou três esferas de governo compartilham as mesmas 

funções (Souza, 2013, p. 99).  

Se, no federalismo brasileiro, a execução das políticas públicas ficou a cargo 

dos estados e municípios, a União tem atuado de modo centralizador no que tange a 

elaboração de diretrizes gerais dessas políticas, contando com uma grande adesão 

dos governos subnacionais. Isso se deve ao fato de serem maiores os riscos e 

custos ao se construir e implementar uma agenda social desconectada do Executivo 

Federal. Essa adesão garante aos municípios novas e regulares fontes de recursos, 

com reduzidos riscos de implementação graças ao apoio e à cooperação técnica da 

União e, em alguns casos, dos estados. Esse fato evita a tomada de medidas 

coercitivas para a adesão dos municípios às políticas públicas elaboradas pelo 

governo central, uma vez que as transferências condicionadas estão disseminadas 

nas políticas sociais (Machado e Palotti, 2015, p. 69). 

Assim, apesar do viés municipalista da Constituição Federal de 1988, o 

governo federal manteve ao menos três poderes fundamentais: primeiramente, a 

concentração da maior parte das competências legislativas, detendo a supremacia 

no estabelecimento de padrões normativos nacionais às políticas públicas; em 

segundo lugar, manteve a sua força vinculada a uma maior capacidade gerencial, 

derivada de uma burocracia mais profissionalizada e meritocrática, principalmente 

em comparação aos governos municipais; e, finalmente, a União apresenta uma 

capacidade política, financeira e administrativa de atuação sobre a desigualdade de 

condições presente no federalismo brasileiro. A União detém a capacidade de 

proporcionar uma correção das desigualdades, porém, isso pode acarretar maior 
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peso político na barganha com os demais níveis de governo, gerando uma 

acentuada, e nem sempre desejável, dependência dos governos estaduais e 

municipais em relação ao Executivo federal (Abrucio, 2013, p. 210).  

A descentralização, observada a partir da promulgação da Constituição de 

1988, foi um processo de transferência de recursos e delegação de poder aos 

governos locais, visando à municipalização das políticas e que produziu efeitos 

positivos. Exemplos disso são os programas consagrados no plano federal e que 

nasceram de iniciativas locais, como o Programa Saúde da Família (PSF) e o Bolsa 

Escola – atualmente Bolsa Família, assim como a criação de arenas de participação 

popular, avanços no controle social e um melhor investimento do dinheiro público 

(Abrucio, 2010). 

Resultados negativos também foram observados a partir da municipalização 

das políticas. Entre estes, observou-se a dependência financeira ou a escassez de 

recursos para atender às demandas dos cidadãos; baixa capacidade administrativa, 

da qual deriva a dificuldade para formular e implementar programas governamentais, 

mesmo quando há recurso federal ou estadual disponível; e os males da 

administração pública como o clientelismo, a “prefeiturização”, isto é, o excesso de 

poder nas mãos do prefeito, o pouco interesse na participação política (Abrucio, 

2010). 

1.2. A educação como direito 
 

Transformações ocorridas na vida em sociedade possibilitaram que a 

educação passasse a ser compreendida como um direito social, essencial para o 

desenvolvimento da coletividade. Segundo Araújo (2011, p.283), a oferta de uma 

política de educação pública foi impulsionada por exigências do desenvolvimento 

econômico e científico, como uma responsabilidade coletiva e um compontente de 

medida de igualdade social. 

Assim, o incentivo à instituição da educação como uma política pública está 

associado ao avanço tecnológico, à consolidação do capitalismo e à crescente 

necessidade de criação de estratégias que propiciem o desenvolvimento das 

sociedades e, por isso, têm ocupado uma posição de centralidade nas agendas 

públicas.  
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Nos países industrializados mais adiantados já se tornou evidente que o 
conhecimento, a capacidade de processar e selecionar informações, a 
criatividade e a iniciativa constituem matérias-primas vitais para as 
economias modernas. Deslocam-se, assim, as prioridades de investimento 
em infraestrutura e equipamentos para a formação de competências 
cognitivas e sociais da população. Esse deslocamento leva a que a 
educação adquira centralidade nas pautas governamentais e na agenda dos 
debates que buscam caminhos para uma reestruturação competitiva da 
economia, com equidade social (Mello, 1991, p. 8). 

Os estudos de políticas públicas no Brasil enfatizam que, a partir de meados 

da década de 1970, com o movimento de redemocratização, houve uma progressiva 

participação dos estados e municípios na consecução de políticas sociais, entre elas 

a Educação. Esse processo ganhou maior ênfase com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que definiu os entes federados como autônomos e 

anunciou diretrizes de implementação de políticas públicas e de descentralização 

fiscal e tributária (Ribeiro, 2013, p. 152).  

Assim, a nova Carta Constitucional tentou corrigir os males históricos da 

política educacional brasileira, como a tradição elitista de acesso às classes mais 

privilegiadas, e aqueles derivados de sua dinâmica federativa, como a disparidades 

regionais, de forma que a questão territorial foi definida como estratégica nesse 

processo (Cury, 2013, p. 40; p. 114). Para isso, a Constituição de 1988 estabeleceu 

princípios, diretrizes, regras, recursos vinculados e planos que permitissem a 

execução da política pública (Cury, 2013, p.111). 

O novo modelo da política pública de educação baseou-se em três temas-

chave: a descentralização ou municipalização; a criação de políticas nacionais 

orientadoras e planejadoras, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e do 

Plano Nacional de Educação; e a proposição de um regime de colaboração entre os 

níveis de governo a fim de garantir a boa implementação da política em todos os 

seus ciclos, em especial na educação básica (Abrucio, 2010, p. 40). 

As diretrizes de descentralização trazidas pela Constituição de 1988 

contribuíram para a adoção de mecanismos para o fortalecimento financeiro dos 

entes subnacionais, se comparado ao período anterior (Souza, 2013, p.98). Houve a 

compreensão de que, para que os entes federados pudessem ter autonomia para a 

execução das políticas, seria necessário haver uma previsão de recursos para este 

fim. Assim, a concretização do dever constitucional atribuído aos entes federados 

dependia tanto da distribuição de competências, quanto de previsão orçamentária 

para sua execução (Bucci; Vilarino, 2013, p. 119). 
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1.3. O financiamento da política de educação  
 

Em 1988, a Constituição Federal já vinculava o orçamento público, definindo 

mínimos para o investimento em políticas públicas nas áreas de saúde e educação. 

O texto constitucional determinou que a União deveria destinar 18% das receitas 

para a educação, enquanto os governos subnacionais teriam investir 25% de suas 

receitas tributárias líquidas. 

Apesar dos avanços legais, ao final da década de 1980 e início da década de 

1990, a descentralização da oferta dos serviços públicos, em especial na área da 

educação, ainda sofria resistência por parte dos prefeitos (Rodriguez, 2001; Limonti; 

Peres; Caldas, 2014).  

Neste cenário, a fim de melhorar a coordenação federativa das políticas de 

educação, houve a intervenção federal por meio da Emenda Constitucional 14/96 e 

da Lei 9.424/96, que instituíram o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, no governo 

Fernando Henrique Cardoso, que vigorou de 1998 a 2006. Posteriormente, já no 

governo Lula, a Emenda Constitucional nº 53/2006, regulamentada pela Lei nº 

11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007 criou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB, em substituição ao FUNDEF, com vigência estabelecida para 

o período de 2007 a 2020. 

Os fundos atuam como mecanismos de vinculação de financiamento, 

compostos por transferências obrigatórias, que garantem um mínimo constitucional 

de aplicação em determinadas políticas públicas. Essas medidas objetivavam tornar 

mais justa a distribuição dos recursos financeiros entre os entes federativos, assim 

como promover as condições de profissionalização do setor educacional (Abrucio, 

2013, p. 215-216). 

Davies (2006) esclarece que o Fundef baseava-se na disponibilização de um 

valor anual mínimo nacional por matrícula no ensino fundamental de cada rede 

municipal e estadual, a fim de atingir o valor mínimo, estipulado pelo governo federal 

como suficiente para um padrão básico de qualidade, porém nunca definido, apenas 

previsto na lei 9.424/1996.  

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=EMC&num_ato=00000053&seq_ato=000&vlr_ano=2006&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011494&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011494&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=DEC&num_ato=00006253&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=NI
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Os recursos que compunham o Fundef eram originários de fontes já 

existentes dos Estados e Municípios, na proporção de 15% das seguintes receitas: 

Fundo de Participação dos Estados – FPE, Fundo de Participação dos Municípios – 

FPM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (inclusive os 

recursos relativos à desoneração de exportações, de que trata a Lei Complementar 

nº 87/96) e Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações – 

IPIexp. Além desses recursos, havia ainda uma complementação do governo federal 

na composição do FUNDEF, com o objetivo de assegurar um valor mínimo de 

recursos por aluno/ano aos governos estadual e municipais no âmbito do estado 

onde esse limite não fosse alcançado (Brasil, 2003). 

Quanto à alocação das despesas, o Fundef determinava que 60% dos 

recursos dos estados e municípios destinados à educação seriam gastos com o 

pagamento de professores e também estipulou que fossem criados planos de 

carreira para desses profissionais, a fim de promover a valorização de seus salários. 

Os recursos restantes deveriam ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do 

ensino fundamental (Limonti; Peres; Caldas, 2014; Melo, 2005). 

O Censo Escolar de 1998, primeiro ano da vigência do Fundef, demonstrou 

que, enquanto as demais redes apresentaram um decréscimo, na rede pública 

municipal houve um aumento de 21,8% nas matrículas, totalizando 2,7 milhões de 

alunos naquele ano. Este número representava a somatória de novas matrículas e 

de transferências de alunos da rede pública estadual e da rede privada, que 

reduziram a oferta de vagas. Em 1997, 36,3% dos alunos estavam matriculados na 

rede pública municipal, o equivalente a 12,4 milhões. Em 1998, eram 15,1 milhões, o 

que correspondia a 42,2% do total. Minas Gerais foi o estado onde a 

municipalização mais avançou: a rede pública municipal apresentou uma expansão 

de 63% em seu número de matrículas (BRASIL - INEP, 1998). 

Bremaeker (2003), em seu estudo sobre a influência do Fundef nas finanças 

municipais em 2002, observou que 39,3%, isto é, 2.185 municípios dos 5.560 

municípios brasileiros, teriam perdido com o Fundef, ou seja, teriam recebido menos 

do que contribuído. Isso se explica pelo fato de que municípios com população 

menor dependem muito mais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) que 

os de médio e grande porte, o que significa que os municípios menores contribuíam 
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para o Fundef com uma proporção muito maior do FPM do que os demais 

municípios (Davies, 2006). 

Apesar da fragilidade encontrada em sua implementação, o Fundef 

apresentou resultados importantes em relação à universalização do Ensino 

Fundamental e ao aumento da qualificação dos professores (Abrucio, 2013, p. 16). 

Significou, ainda, uma redução da miséria de recursos educacionais em alguns 

municípios e estados mais pobres (Nordeste e Pará), com pouca receita e muitas 

matrículas, além de um nivelamento de recursos por matrícula dentro dos estados, 

ainda que não tenha equacionado as diferenças em termos nacionais (Davies, 2006, 

p.757). Além disso,  

O Fundef induziu um amplo processo de municipalização, que atingiu 
também os estados do Nordeste, com oferta já muito municipalizada, 
particularmente das séries iniciais do ensino fundamental. Hoje, até mesmo 
o Estado de São Paulo, ainda o estado com maior oferta de ensino 
fundamental pela rede estadual, ampliou muito sua oferta nas redes 
municipais, reduzindo a diferença relativa no perfil de atendimento (Oliveira; 
Souza, 2010, p. 18).  

Em contrapartida, a implantação Fundef trouxe uma redução de recursos do 

ensino pré-escolar que passou a ser aplicado no ensino fundamental, pois as 

matrículas pré-escolares não eram consideradas para os repasses dos per capita do 

fundo. Rodrigues (2001) argumenta que esse caráter competitivo entre os diversos 

níveis de ensino causaria uma fratura entre eles, descaracterizando o aspecto de 

continuidade de investimento em todo o sistema de ensino (Davies, 2006). Em 

termos políticos, o Fundef demonstrou ser uma armadilha para os prefeitos que 

teriam que apresentar uma diminuição da oferta pré-escolar e uma possível rejeição 

nas urnas (Rodrigues, 2001). 

Apesar de ser o fundo uma iniciativa federal, a complementação realizada 

pela União aos Fundefs estaduais durante sua vigência foi ínfima e decrescente, em 

termos percentuais e reais. O governo federal deixou de cumprir o critério de cálculo 

do valor mínimo nacional que serviria de base de cálculo da complementação 

federal, prevista na lei 9.424/1996, tal irregularidade permitiu que o governo 

deixasse de contribuir com mais de R$ 12,7 bilhões entre os anos de 1998 e 2002 

(Davies, 2006). 

Se fosse observada a lei do Fundef, mais recursos federais seriam ofertados 

aos estados, aumentando o gasto por aluno, e, por consequência, o gasto/aluno 

médio nacional seria aumentado, reduzindo a desigualdade. Dessa forma, o não 
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cumprimento por parte da União representou tanto uma redução do potencial 

equalizador quanto um passo importante no processo de negociação do Fundeb 

(Oliveira; Souza, 2010). 

Em 2007, o Fundef é extinto e o Fundeb, com vigência estabelecida até 2020, 

passa a substituí-lo. O Fundeb é compreendido como um fundo especial, de 

natureza contábil e de âmbito estadual (há um fundo por estado e Distrito Federal, 

totalizando vinte e sete fundos), constituído, na quase totalidade, por recursos 

originários dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, 

vinculados à educação por força da previsão constitucional do art. 212. Além desses 

recursos, ainda compõe o Fundeb, uma parcela de recursos federais, sempre que, 

no âmbito de cada estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido 

nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é aplicado 

exclusivamente na educação básica (Brasil - MEC). 

A composição do Fundeb seguiu a estrutura do anterior, porém com algumas 

mudanças, como o volume de recursos e aos níveis e modalidades de ensino 

abrangidas, conforme explicitado sinteticamente na tabela abaixo: 

Tabela 1: Comparativo Fundef - Fundeb 

QUADRO COMPARATIVO - FUNDEF-FUNDEB 

PARÂMETRO FUNDEF FUNDEB 

1. Vigência Dez anos até (2006) 
14 anos (a partir da promulgação da 

emenda constitucional em 2006) 

2. Alcance Apenas o ensino fundamental 
Educação infantil, ensino fundamental e 

médio 

3. Número de 

alunos atendidos 

30,2 milhões (Censo Escolar de 

2005) 

48,1 milhões, a partir do quarto ano de 

vigência do fundo (Censo de 2005) 
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4. Fontes de 

recursos que 

compõem o fundo 

15% de contribuição de 

estados, DF e municípios: 

* Fundo de Participação dos 

Estados (FPE); 

* Fundo de participação dos 

Municípios (FPM); 

* Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS); 

* Imposto sobre Produtos 

Industrializados, proporcional 

às exportações (Iplexp); 

* Desoneração de exportações 

(Lei Complementar nº 87/96). 

 

Complementação da União. 

 

Contribuição de estados, DF e 

municípios de: 

* 16,66% no primeiro ano; 

* 18,33% no segundo ano; 

* 20% a partir do terceiro ano, sobre: 

Fundo de Participação dos Estados 

(FPE); Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM); 

Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS); Imposto 

sobre Produtores Industrializados, 

proporcional às exportações (IPIexp);  

Desoneração de Exportações (Lei 

Complementar nº 87/96). 

Contribuição de estados, DF e 

municípios de: 

* 6,66 no primeiro ano; 

* 13,33 no segundo ano; 

* 20%, a partir do terceiro ano, sobre: 

Imposto sobre Transmissão Causa 

Mortis e Doações (ITCMD); Imposto 

sobre Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA); quota-parte de 

50% do imposto Territorial Rural devida 

aos municípios.  

Complementação da União. 

5. Montante de 

recursos 

R$ 35,2 bilhões (previsão de 

2006, sem complementação da 

União) 

Consideradas as estimativas (em 

valores de 2006) e a escala de 

implantação gradual do fundo, os 

montantes previstos de recursos 

(contribuição de Estados, DF e 

municípios, sem   complementação da 

União), seriam: 

* R$ 41,1 bilhões no primeiro ano 

* R$ 45,9 bilhões no segundo ano 

* 50,7 bilhões no terceiro ano 

Fonte: Ministério da Educação - MEC 

 

Davies (2006), em uma análise preliminar à criação do Fundeb, observou que 

o fundo apresentava algumas fragilidades ainda em sua concepção. Para o autor, o 

fundo incorporou poucos recursos novos para o sistema educacional como um todo 
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e distribui 20% de grande parte dos recursos já vinculados constitucionalmente à 

educação, com base no número de matrículas na educação básica, o que, a 

exemplo do Fundef, significou ganhos para muitos municípios, representou perdas 

para milhares de outros, com um número menor de habitantes, menos receita 

própria, e, consequentemente, mais pobres.  

O autor ainda elucida que o acréscimo de 5% no investimento a partir deste 

novo fundo não representou um ganho significativo, devido ao incremento das 

matrículas de educação infantil, educação de jovens e adultos e ensino médio no 

cálculo; em relação à valorização dos profissionais da educação, o autor aponta que 

o Fundeb contém equívocos e inconsistências, como a vinculação de um percentual 

para os profissionais do magistério, não aos profissionais da educação (categoria 

mais ampla). Além disso, não foi possível avaliar quanto a valorização supostamente 

garantida pela reserva do percentual mínimo de 60% do Fundeb para a 

remuneração desses profissionais foi atingida; as desigualdades dentro dos estados 

parecem ter sido atenuadas, já anteriormente, pelo Fundef, porém não foram 

suficientes para garantir um padrão de qualidade. Davies (2006) ainda apontou a 

necessidade de aprimoramento das esferas de fiscalização e controle para 

assegurar uma adequada utilização dos recursos do Fundeb. 

Nesta perspectiva, o Relatório de Avaliação da Execução de Programas de 

Governo – AEPG do Fundeb, elaborado pela Controladoria-Geral da União – CGU 

em 2013, trouxe alguns esclarecimentos quanto à efetividade das ações 

implementadas a partir do Fundo. O relatório revela que, nos quatro estados e 120 

municípios fiscalizados na amostra (124 unidades federativas), foram verificados 

casos de professores recebendo valores abaixo do piso nacional. Somente em 83 

unidades fiscalizadas ocorreu o atingimento do limite mínimo de aplicação de 60% 

dos recursos na remuneração dos professores. Em cinco das unidades fiscalizadas 

ocorreram pagamentos com mais de 30 dias de atraso. Esses dados constatam a 

adoção de procedimentos inadequados quanto ao cumprimento do percentual 

mínimo de 60% dos recursos com a remuneração dos profissionais do magistério, 

conforme preconiza a legislação. Através da avaliação foi verificada a ausência de 

implantação do plano de carreira, integral, do magistério em 14 unidades das 124 

fiscalizadas. Em vários municípios, foram detectadas, ainda, despesas incompatíveis 
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com o objetivo do Fundeb, e, irregularidades em licitações (Brasil - CGU, 

2013). Segue a síntese da avaliação: 

• em 58,89% dos entes fiscalizados, houve a realização de despesas 
incompatíveis com o objeto do Fundo;  
• em 41,12% houve a ocorrência de montagem, direcionamento e simulação 
de processos licitatórios;  
• em 41,93% foram efetuados pagamentos em desconformidade com a 
legislação;  
• em 16,9% foi detectada a ocorrência de saque “na boca do caixa”;  
• em relação aos conselhos de acompanhamento e controle social, 33,06% 
deles não acompanharam a execução dos recursos do Fundo, e 48,38% 
não supervisionaram a realização do censo escolar; e  
• 49,19% dos conselhos visitados não receberam capacitação no período 
examinado. 

Esses dados demonstram que não basta haver a previsão de receitas para a 

política de educação: os recursos devem ser bem aplicados, respeitando-se as 

determinações legais, e, neste cenário, a fiscalização dos órgãos de controle é 

imprescindível para o comprometimento e responsabilização dos executores da 

política. 

1.4. A avaliação da educação brasileira: SAEB, IDEB e PISA 
 

Na segunda metade da década de 1990, o governo federal tomou iniciativas 

para melhorar a coordenação federativa. Entre elas, destaca-se a instituição de 

medidas para aumentar a capacidade de avaliar o sistema educacional, a fim de 

acompanhar melhor os resultados e obter subsídios para propor ações nos locais 

com pior avaliação. Nesta linha de atuação estão o SAEB e, posteriormente, o IDEB 

(Abrucio, 2013). 

1.4.1 SAEB 
 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, regulamentado pela 

Portaria n.º 931, de 21 de março de 2005, é composto por dois processos: a 

Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar - ANRESC. A ANEB é realizada por amostragem das Redes de 

Ensino, em cada unidade da Federação e tem foco nas gestões dos sistemas 

educacionais. Por manter as mesmas características, a ANEB recebe o nome do 

SAEB em suas divulgações; a ANRESC é mais extensa e detalhada que a ANEB e 

tem foco em cada unidade escolar. Por seu caráter universal, recebe o nome de 
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Prova Brasil em suas divulgações. Seguem os gráficos das avaliações aplicadas nos 

últimos anos: 

 

Gráfico 1: Evolução dos resultados do Brasil no Saeb (2005 a 2015) 

Proeficiências médias em Língua Portuguesa 

 

Fonte: Brasil – INEP, 2016 

 

Gráfico 2: Evolução dos resultados do Brasil no Saeb (2005 a 2015) 

Proeficiências médias em Matemática 

 

Fonte: Brasil - INEP, 2016. 
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Tabela 2 – SAEB Nacional 1995 a 2005 

BALANÇO DO SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SAEB) PROFICIÊNCIA DOS 
ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS – ENSINO FUNDAMENTAL 

Ano 
Quarta Série Oitava Série 

Língua Portuguesa Matemática Língua Portuguesa Matemática 

1995 188,30 190,60 256,10 253,20 

1997  186,50 190,80 250,00 250,00 

1999 170,70 181,00 232,90 246,40 

2001 165,10 176,30 235,20 243,40 

2003 169,40 177,10 232,00 245,00 

2005 172,30 182,40 231,90 239,50 

Fonte: Brasil – INEP, 2007. 
 

Tabela 3 – Resultado SAEB/Prova Brasil 2011 

Dependência 
Administrativa
/Localização 

Anos iniciais do Ensino 
Fundamental 

Anos finais do Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio 

Língua 
Portuguesa 

Matemática 
Língua 

Portuguesa 
Matemática 

Língua 
Portuguesa 

Matemática 

Municipal Rural 167,4 185,1 217,8 226,2 * * 

Municipal 
Urbana 

187,2 206,1 237,6 243,9 * * 

Municipal Total 183,9 202,7 233,5 240,2 * * 

Estadual Rural 171,9 190,4 228,1 236,3 239,0 243,7 

Estadual 
Urbana 

191,5 210,8 239,2 245,1 261,1 264,9 

Estadual Total 190,6 209,8 238,7 244,7 260,2 264,1 

Federal 235,2 257,7 298,8 323,4 325,4 359,0 

Pública 185,7 204,6 236,9 243,2 260,6 264,6 

Privada 222,7 242,8 282,1 298,3 312,7 332,8 

Total 190,6 209,6 243,0 250,6 267,6 273,9 

Obs.: * Não houve cálculo para esse estrato, conforme portarias normativas SAEB. 
Fonte: Brasil – INEP, 2016.  

Segundo os dados do SAEB (Brasil – INEP, 2007), a escala de desempenho 

em Português (Leitura) é avaliada de 0 a 375 pontos. Para a 4ª série, um patamar 

acima de 200 pontos de proficiência pode ser considerado próximo ao adequado, 

pois nesse ponto os alunos consolidaram habilidades de leitura e caminham para um 

desenvolvimento que lhes possibilitará seguir seus estudos com bom 

aproveitamento; na 8ª série do ensino fundamental, a média que representaria um 

padrão satisfatório, considerando oito anos de escolarização, seria 300 pontos. 

Nesse nível, o aluno teria consolidado habilidades que lhe permitiriam continuar os 

estudos no ensino médio, com aproveitamento satisfatório; No ensino médio, a nota 

que qualifica um aprendizado adequado em leitura é 300.  
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A escala em Matemática é mensurada de 0 a 425 pontos. Uma média 

satisfatória para a 4ª série do ensino fundamental deve estar, pelo menos, em 200 

pontos. O desenvolvimento de algumas habilidades, como efetuar as quatro 

operações aritméticas, é importante para a resolução e aplicação de problemas de 

média e alta complexidade. Se o estudante não dominar esse pré-requisito, estará 

prosseguindo em sua trajetória escolar com déficits que comprometem ainda mais o 

aprendizado; após oito anos de escolarização, o patamar minimamente adequado 

em matemática é de 300 pontos. Nesse nível, o aluno teria desenvolvido os 

requisitos mínimos para sua trajetória bem-sucedida nos graus escolares 

posteriores. No ensino médio, a nota necessária seria, ao menos, de 350 pontos 

(MP/GO, 2009). 

O levantamento feito pelo Todos Pela Educação (TPE, 2014) com base na 

proficiência dos alunos nas avaliações da Prova Brasil e do Saeb, realizadas em 

2013, mostra que somente 9,3% dos alunos do 3º ano do Ensino Médio aprenderam 

o considerado adequado pelo movimento em Matemática, e 27,2% em Português. 

Os números são menores do que os verificados em 2011, então respectivamente 

10,3% e 29,2%. Em ambas as disciplinas o país ficou abaixo da meta intermediária, 

definida pelo TPE para o ano de 2013, que eram de 28,3% em Matemática e 39% 

em Português. No 5º ano do Ensino Fundamental, as regiões Sudeste, Centro-Oeste 

e Sul atingiram as metas para 2013 tanto em Português como em Matemática, e 

Norte e Nordeste, mesmo tendo metas menores, estipuladas pelo TPE neste 

levantamento, ficaram abaixo de desempenho esperado, podendo-se supor que as 

disparidades socioeconômicas das regiões influenciam no atingimento das metas 

educacionais. 

1.4.2 IDEB 
 

Em 2007, reafirmando o pacto federativo, é publicado o Decreto nº 

6.094/2007 que estabelece o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, 

em regime de colaboração entre os Municípios, Distrito Federal e Estado, que 

operaria através de programas e ações de assistência técnica e financeira, visando 

a mobilização social pela melhoria da qualidade da Educação Básica (Diniz, 

Fontanive e Klein, 2013, p. 541).  
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Para a aferição do desempenho das metas estabelecidas foi necessário 

conceber um instrumento que possibilitasse um mecanismo prático de medição e, 

assim, nasce o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, como um 

indicador objetivo para a verificação do cumprimento das metas fixadas no termo de 

adesão ao Compromisso (Diniz, Fontanive e Klein, 2013, 542). 

O indicador de rendimento varia de zero a 1 e a nota padronizada de 

desempenho de zero a 10. O governo estabeleceu a meta 6,0 para o ano de 2021, 

período estipulado devido às comemorações do bicentenário da Independência em 

2022, e, para o alcance da meta, cada sistema deverá evoluir segundo pontos de 

partida distintos, e com esforço maior daqueles que partem em pior situação, com 

um objetivo implícito de redução da desigualdade educacional. Isso significa dizer 

que o país deve atingir em 2021, considerando os anos iniciais do ensino 

fundamental, o nível de qualidade educacional, em termos de proficiência e 

rendimento (taxa de aprovação), da média dos países desenvolvidos (média dos 

países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

- OCDE) observada atualmente. Essa comparação internacional foi possível devido 

a uma técnica de compatibilização entre a distribuição das proficiências observadas 

no PISA e no SAEB (Brasil – MEC, 2003). 

IDEB - Resultados e Metas 

IDEB 2005, 2007,2009, 2011, 2013, 2015 e Projeções para o Brasil: 

Tabela 4: IDEB Anos iniciais do Ensino Fundamental 

 
Fonte: Brasil – INEP, 2016 
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Tabela 5 – IDEB Anos Finais do Ensino Fundamental 

 
Fonte: Brasil – INEP, 2016 

 

Tabela 6 – IDEB Ensino Médio 

 
Fonte: Brasil – INEP, 2016 

Obs.: Os resultados marcados em verde referem-se ao IDEB que atingiu a meta. 

1.4.3 PISA 
 

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA (sigla do termo 

em inglês Programme for International Student Assessment), é um programa 

desenvolvido e coordenado internacionalmente pela OCDE e tem por objetivo avaliar 

o nível de conhecimentos e habilidades em leitura, matemática e ciências, 

adquiridos por alunos de 15 anos, para a sua participação plena na sociedade 

(Diniz, Fontanive e Klein, 2013, p. 597). Assim, o PISA é capaz de produzir 

indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da Educação ministrada 

nos países participantes, de modo a subsidiar políticas de melhoria na Educação 

Básica (Oliveira; Pessoa, 2013). 

O exame é aplicado a cada três anos, e o Brasil, que participa dos testes 

desde o ano 2000, não tem apresentado um bom aproveitamento: 
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Tabela 7: Aproveitamento Brasil PISA 2000, 2003, 2006, 2009 e 2012 

 Leitura Matemática Ciências 

PISA 2000 

Participação: 32 países 

Último lugar Penúltimo lugar Penúltimo lugar 

PISA 2003 

Participação: 41 países 

37º Último lugar Penúltimo lugar 

PISA 2006 

Participação: 57 países 

50º 54º Penúltimo lugar 

PISA 2009 

Participação: 65 países 

53º 57º 53º 

PISA 2012 

Participação: 65 países 

55º 58º 59º 

Fonte: Brasil – INEP: PISA 

Os sistemas de avaliação utilizados no Brasil aproximam-se daqueles 

utilizados por países centrais, porém, modernos sistemas de avaliação, em si só, 

não corrigem as deficiências educacionais por eles apontadas. Sendo as avaliações 

diagnósticas, é necessário que os entes federativos estabeleçam um planejamento 

de médio e longo prazo, que comprometam governantes para além de seus 

mandatos, visando à superação das disparidades regionais dentro do Estado 

federativo. 

As metas estipuladas pelos mecanismos de avaliação buscam aproximar o 

nível educacional dos alunos no território nacional, demonstrando uma autonomia 

relativa dos governos subnacionais, pois estes devem referenciar-se pelas diretrizes 

do governo central.  

Observa-se que, apesar de haver uma previsão legal que garante mínimos de 

investimento na educação, esta não tem demonstrado bons índices avaliativos: o 

SAEB apontou que os alunos não atingiram um nível de aprendizagem considerado 

adequado; o IDEB em 2013 não alcançou as metas estipuladas e, no PISA, o Brasil 

não consegue deixar as últimas posições do ranking dos países participantes. 

Assim, pontua-se a necessidade de estimular mecanismos que impulsionem a 

autonomia dos entes federativos para o alcance da universalização com qualidade 

da política de educação, visto que as disparidades, apesar de todo incentivo do 
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governo federal, não foram superadas, demonstrando que diretrizes únicas não 

necessariamente compreendem todas as situações a serem corrigidas.   

Nesta perspectiva, faz-se necessário o estudo das instituições que participam 

da tomada de decisões em políticas públicas, a fim de questionar o seu papel na 

elaboração de estratégicas que privilegiarão a qualidade do ensino no Brasil.  
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CAPÍTULO 2 - AS POLÍTICAS PÚBLICAS E OS EFEITOS 

QUE RECEBEM NO PROCESSO DECISÓRIO 
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2.1 O marco legal das políticas públicas: a Constituição Federal de 1988  
 

  Na década de 1980, existia um pessimismo quanto à capacidade do governo 

resolver problemas econômicos e sociais, reflexo da herança da ditadura militar: 

uma mistura de “autoritarismo com clientelismo, hipertrofia com opacidade, 

insulamento com intervencionismo, deficitarismo com megalomania” (Dagnino; 

Costa, 2013, p. 16), o que gerou na população uma ausência de perspectivas de 

melhora deste quadro.  

Durante a ditadura militar, o governo federal gerenciava uma proporção 

exagerada dos recursos e centralizava diversas decisões quanto às políticas 

públicas no Brasil (Farah, 2001). O papel das unidades federativas era apenas 

secundário, com uma atuação mais voltada para a execução das políticas públicas, 

de acordo com o determinado pelo governo federal, consequência direta de muitos 

anos de governo autoritário no comandando da política nacional (Almeida, 2007). 

Esse quadro muda com a introdução do novo governo civil e a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, que cria a figura do município como ente federativo 

com autonomia, fragmentando e descentralizando o planejamento e a 

implementação das novas políticas públicas (Arretche, 2000, p. 47).  

A partir deste marco legal, vislumbra-se uma atmosfera de maior 

credibilidade, passando, o Estado, a ser percebido como detentor de uma maior 

competência no que se refere a sua capacidade de intervenção na realidade social.  

O reconhecimento de um maior protagonismo estatal foi propiciado pela 

alteração na dinâmica de relacionamento entre o Estado e a sociedade, pois, a 

retomada plena das relações federativas no Brasil, com a Constituição de 1988, 

permitiu uma distribuição das competências entre os três níveis de governo.  Além 

disso, contribuiu para que as políticas sociais passassem a ser pensadas por 

pessoas que estão mais próximas aos problemas considerados públicos, as 

chamadas administrações locais, novos atores na consecução de políticas (Almeida, 

2007). 

2.2 As políticas públicas como campo de análise 
 

Para Secchi (2014, p. 124) políticas públicas (public policies) “são diretrizes 

elaboradas para enfrentar um problema público”. Souza (2006, p. 26), ainda, define 
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política pública como o campo do conhecimento que busca “colocar o governo em 

ação” e analisar essa ação a fim de propor mudanças em seu curso. Procopiuck 

(2013, p.141) delimita política pública em um conjunto de diretrizes que desenham a 

ação governamental, “suas bases se encontram na legislação, em ordens 

executivas, em sistemas de controles institucionais, dentre outros”. 

Apesar de recentes no Brasil, estudos sobre políticas públicas surgiram no 

início dos anos 1950 nos Estados Unidos, e, na Europa, particularmente na 

Alemanha, a partir do início dos anos 1970 (Frey, 2000), em um contexto de busca 

pela racionalização do Estado e da política pública. A análise desta área do 

conhecimento envolvia a explicação do processo político que originavam as políticas 

e a identificação de fases distintas deste processo (Baptista; Rezende, 2015). Para 

Arretche (1998, p.30), a análise de políticas públicas compreende “o exame da 

engenharia institucional e dos traços constitutivos dos programas [...] de forma a dar 

sentido e entendimento ao caráter errático da ação pública”.  

Assim, os primeiros estudos nesta área foram desenvolvidos depois da 

Segunda Guerra Mundial e buscavam trazer efetividade ao processo decisório, ou 

seja, diminuir os riscos e ampliar as certezas nas tomadas de decisão dos governos. 

Era importante conhecer as demandas da sociedade e o processo político que 

originaria as políticas, a fim de possibilitar decisões acertadas (Baptista; Rezende, 

2015). 

2.3 O ciclo das políticas públicas 
 

Kingdon (1995) descreve a formulação de políticas públicas como um 

conjunto de processos que inclui o estabelecimento de uma agenda, a especificação 

das alternativas, uma escolha final entre as alternativas, que ocorrerá por meio de 

votação no Legislativo ou decisão presidencial e a implementação dessa decisão. 

Também na década de 1990, Howlett e Ramesh definem as fases do 

processo de políticas públicas em cinco etapas: montagem da agenda, formulação 

da política, tomada de decisão, implementação e avaliação (Baptista; Rezende, 

2015). 

Para Secchi (2014), o processo de elaboração de políticas públicas (policy-

making process), também conhecido como ciclo de políticas públicas (policy cycle), 

possui sete fases principais: identificação do problema, formação da agenda, 
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formulação das alternativas, tomada de decisão, implementação, avaliação e 

extinção, detalhadas a seguir. 

Problema público pode ser definido como a diferença entre uma situação 

considerada ideal comparativamente a uma situação real. É aquilo que está aquém 

do mínimo necessário e entendido como suficiente. É nesta fase que é identificada 

uma situação indesejada, que pode ser resolvida através da intervenção pública. 

Easton (1968, p. 164) utiliza o termo demanda para caracterizar expressões 

articuladas dirigidas às autoridades, propondo que algum tipo de alocação de 

comando precisa ser realizado. Para Kingdon (1995), o reconhecimento de um 

problema é um ponto crítico para o estabelecimento da agenda, isso porque as 

chances de uma determinada proposta, ou certo tema, assumir uma posição de 

destaque em uma agenda são determinadamente maiores se elas estiverem 

associadas a um problema considerado importante.  

O mesmo autor identifica a agenda como uma lista de temas ou problemas 

que são alvo de séria atenção em um determinado momento, tanto por parte das 

autoridades governamentais, como de pessoas fora do governo, mas estreitamente 

ligadas às autoridades. Segundo os autores Cobb e Elder (1983), existem duas 

agendas: a agenda política, compreendida como um conjunto de temas e/ou 

problemas que é percebido pela comunidade política como merecedor de uma 

intervenção pública, e a agenda formal ou institucional que se relaciona com temas 

e/ou problemas que, de fato, serão objeto de ação do poder público.  

Seguindo a perspectiva do ciclo da política, o próximo passo é a formulação 

da política em si. É neste momento que são estudadas as possíveis soluções ao 

problema público e são elaboradas as ações (métodos, programas, estratégias) para 

alcançar os objetivos estabelecidos (Baptista; Rezende, 2015). Quanto mais 

concretos forem os objetivos (mensuração em metas), mais fácil será verificar a 

eficácia de uma política (Silva, 2012, p. 74). 

A etapa da tomada de decisão é realizada pelos atores que tem capacidade e 

autoridade para tomar decisões públicas vinculativas. Assim, participam desta etapa 

os políticos, os juízes e os funcionários de governo investidos de autoridade para 

tomar decisões oficiais (Howlett; Ramesh; Perl, 2013, p.158). Os demais atores que 

participam do processo de elaboração das políticas públicas têm seus 

questionamentos respondidos com a explicitação do enfrentamento ao problema. É 
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importante salientar que essas decisões podem tanto perpetuar o status quo quanto 

promover a alteração dele (Coraiola 2015).  

Uma importante fase é a implementação, momento em que são produzidos os 

resultados concretos da política pública, isto é, as intenções são convertidas em 

ações (Baptista; Rezende, 2015). Existem dois modelos teóricos de implementação 

de políticas públicas, a saber: de cima para baixo – top-down e de baixo para cima – 

bottom-up (Lima; D´Ascenzi, 2013). No modelo top-down as políticas públicas são 

elaboradas e decididas pelos agentes políticos, sendo um mero esforço 

administrativo a sua implementação. Já no modelo bottom-up, os implementadores 

tem maior participação na seleção do problema e na prospecção de soluções 

durante a implementação e, posteriormente, os tomadores de decisão ratificam as 

práticas efetuadas (Secchi, 2014). 

Na etapa de avaliação são apreciados os programas já implementados 

quanto ao alcance dos resultados pretendidos (eficácia), é realizado um comparativo 

entre o esforço empregado e os resultados alcançados (eficiência) e observado o 

impacto sobre o problema considerado (efetividade) (Marques, 2013; Finkler; 

Dell´Áglio, 2013). Analisam-se as deficiências e os efeitos colaterais indesejados 

para delimitarem-se as ações e programas futuros. Nessa etapa, caso os objetivos 

do programa tenham sido atingidos, o ciclo político pode ser suspenso ou extinto, 

em caso contrário, há iniciação de um novo ciclo, isto é, de uma nova fase de 

percepção e definição de problemas (Trevisan; Van Bellen, 2008, p. 531).  

Vale ressaltar que as fases pelas quais passam uma política pública não são 

lineares, podendo, inclusive, sobrepor-se. Porém, tal fato não invalida a 

representação das políticas através do ciclo, compreendido como uma importante 

ferramenta heurística e descritiva (Marques, 2013).  

Assim, ao final do ciclo já descrito, uma política pública pode chegar ao fim. 

Secchi (2014) define as três causas da extinção de uma política pública: o problema 

que originou a política é percebido como resolvido, os programas, as leis ou as 

ações que ativavam a política pública são percebidos como ineficazes, ou ainda, o 

problema, embora não resolvido, perdeu progressivamente importância e saiu das 

agendas políticas e formais. 

Finalmente, analisar uma política pública implica responder a seguinte 

questão: qual é o espaço que cabe aos governos na definição e implementação de 
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uma política? (Souza, 2003).  Com o intuito de que se compreenda o que os 

governos fazem, por que fazem, e que diferença isto faz (Dye, 1976), visto que 

políticas públicas envolvem atividade política (Rua, 1998), mostra-se importante 

conhecer como se dá a participação dos atores políticos no processo de construção 

de uma política pública. Em outras palavras que possíveis impactos o desenho 

institucional oferece, ou seja, como a elaboração e implementação de uma política 

se expressa do ponto de vista do processo decisório, conforme será apresentado a 

seguir. 

2.4 O papel dos governos na formulação das políticas públicas 
 

O processo de formulação das políticas públicas é a tradução dos propósitos 

dos governos em programas e ações, a fim de produzir resultados no mundo real. 

Assim, as definições de políticas públicas direcionam o nosso olhar para o lócus 

onde os embates em torno de interesses, preferências e ideias se desenvolvem, isto 

é, os governos. (Souza, 2003, p. 13).  

A análise de política pública permite compreender o que os governos fazem, 

por que fazem e que diferença isto faz (Dye, 1976). Políticas públicas, portanto, 

envolvem atividade política. Nesta perspectiva, faz-se importante conhecer como se 

dá a participação dos atores políticos no processo de tomada de decisão. 

Segundo Rua (1998), as políticas públicas são públicas e não privadas ou 

apenas coletivas. Essa dimensão pública advém não do tamanho do agregado 

social sobre o qual incidem, mas de seu caráter imperativo, isto é, uma das suas 

características centrais é o fato de que são decisões e ações revestidas da 

autoridade soberana do poder público.  

Verifica-se que a tomada de decisão é realizada por um grupo de atores que 

tem competência e responsabilidade para tal. Isso é importante para compreender 

uma das teorias explicativas da tomada de decisão: a abordagem estatista (state-

centred policy-making), que tem por pressuposto considerar que as políticas 

públicas são, analiticamente, monopólio dos atores estatais em razão de sua 

personalidade jurídica e de sua superioridade objetiva em fazer leis (Salisbury, 1995, 

p. 34). Os agentes políticos, detentores de parcela do poder outorgado pelo povo, e 

que, em nome dele, criam e executam as leis, são, segundo a abordagem estatista, 

os principais atores responsáveis pela condução das políticas públicas.  



  40 

 

Partindo da abordagem estatista, é possível dizer que o Estado implementa 

políticas públicas através do processo legislativo, criando as leis, mas também se 

submetendo a elas: “a formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em 

que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em 

programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real” (Souza, 

2006, p. 26). 

2.5 A tomada de decisão  
 

Os autores que deram início aos estudos sobre tomada de decisão em políticas 

públicas, ainda nos anos 1930, foram Harold Lasswell, Herbert Simon, Charles 

Lindblom e David Easton (Souza, 2006).  

Lasswell estudou mídia e comunicação entre os anos de 1930 e 1970. 

Defendia uma interpretação elitista da política baseada na forma como as massas 

seguiam as lideranças, desenvolvendo, inclusive, conexões entre psicologia e 

liderança política. A partir da premissa de que política referia-se a “quem obtém o 

que, quando e como”, a análise de Lasswell se encontrava dentro da teoria 

behaviorista, sendo o fator comportamental o elemento mais importante a ser 

analisado. Foi Lasswell quem criou a expressão policy analysis, que trazia em seu 

bojo a racionalidade no processo de decisão e buscava compreender os efeitos dos 

contextos sociais e políticos que envolvem as políticas. Para Lasswell, a decisão a 

partir da racionalidade se conformava como o momento mais importante da 

produção das políticas públicas. (Souza, 2006; Marques, 2013). 

Paralelamente, Herbert Simon desenvolveu seus estudos no campo da teoria 

das organizações e consagrou-se por estabelecer a teoria da racionalidade limitada 

no processo decisório. Segundo Simon, uma escolha totalmente racional não é 

possível pois os indivíduos não possuem informações completas e habilidades 

necessárias para isto, logo o que existe é uma racionalidade limitada por fatores 

como as características cognitivas do indivíduo, tempo e recursos limitados que 

dispõe para decidir (Marques, 2013, Silva; Brito, 2013).  

Para explicar o processo de elaboração de políticas, Easton (1968, p. 154) 

considerava o impacto dos acontecimentos do meio ambiente no sistema político. 

Para o autor, um sistema político é apenas uma maneira de converter certos tipos de 

inputs em outputs.   
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Figura 1: Sistema Político de Easton 
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   Suporte 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EASTON, 1968, p. 154. 

Inputs são definidos como demandas (reinvindicações por serviços públicos 

como educação, saúde, segurança) e apoio ou suporte (atos de participação política, 

como o voto, direcionamento de forças para um determinado grupo que pode estar 

vinculado diretamente a uma política); enquanto outputs se referem às decisões e 

ações das autoridades, respostas que podem, inclusive, gerar novas demandas. 

(Easton, 1970). 

Harold Lasswell, Herbert Simon e David Easton viam o processo de decisão 

como racional e, para eles, o elemento central das políticas públicas era a tomada 

de decisão. Charles Lindblom questionou a ênfase no racionalismo de Laswell e 

Simon e sugeriu a inclusão de outras variáveis, como as relações de poder e a 

integração entre as diferentes fases do processo decisório. O autor compreendia 

que as políticas públicas precisariam incorporar outros elementos além das questões 

afetas à racionalidade, tais como o papel das eleições, das burocracias, dos partidos 

e dos grupos de interesse (Souza, 2006).  

A partir da observação de que recursos governamentais para programas, 

órgãos ou políticas públicas não partem do zero, mas de decisões incrementais, 

Charles Lindblom desenvolveu o incrementalismo, que ganhou espaço no final dos 

anos 1970.  Essa linha teórica define que as “decisões tomadas no passado 

constrangem decisões futuras e limitam a capacidade dos governos de adotar novas 

políticas públicas ou de reverter a rota das políticas atuais” (Souza, 2006, p.29).  
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O modelo incremental identifica a tomada de decisão como uma atividade 

menos técnica e mais política, se comparada com o modelo racional. Enquanto o 

modelo racional de tomada de decisão é o preferível por mostrar como deveriam ser 

tomadas as decisões para assegurar resultados “máximos”, o modelo incremental 

descreve melhor a prática “real” da tomada de decisão nos governos (Howlett; 

Ramesh; Perl, 2013, p.161). 

2.6 A importância das instituições  
 

Mais recentemente, ao longo dos últimos cinquenta anos, alguns 

deslocamentos na literatura sobre políticas públicas reduziram a importância da 

racionalidade e do processo de decisão na formulação das políticas e trouxeram ao 

centro outros momentos do ciclo da produção de políticas, como a formação da 

agenda e sua implementação. A mudança de enfoque destacou o papel das 

agências estatais, burocratas e instituições (Marques, 2013, p. 24).  

Segundo Procopiuck (2013, p. 101), as instituições são constituídas por 

conjuntos complexos de práticas e significados, que influenciam ações individuais e 

coletivas em diversos contextos, como agentes e produtos da história.  Assim, de 

forma sintética, as instituições podem se apresentar como simples regras e 

fundamentar um comportamento político. As regras podem ser formais, como 

aquelas advindas da legislação, ou informais, como padrões culturais que 

influenciam comportamentos. Segundo o autor, considerando-se, conjuntamente, a 

existência de estruturas e normas, é possível inferir que não há políticas 

organizadas sem instituições. 

E porque as instituições importam elas devem ocupar uma posição central 

nas análises relativas aos processos políticos e sociais:  

“as instituições são centrais no estudo da política não apenas pela 
importância do Estado como ator e autor de ações específicas, mas porque 
ele, assim como as demais instituições políticas, influenciam diretamente a 
cultura política, a estratégia dos atores e a produção da própria agenda de 
questões a ser objeto de políticas, enquadrando a luta política através das 
suas instituições”.  (Marques, 1997, p. 19). 

Entendido como um conjunto de regras e comportamentos com influências na 

alocação de recursos na sociedade, o contexto de desenvolvimento de políticas 

públicas passou a ser objeto de análise da teoria neoinstitucionalista, devido ao seu 
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escopo de apreciação abranger relações mais flexíveis (Procopiuck, 2013, p. 101, 

102). 

Para o neoinstitucionalismo, o Estado, ao implementar suas ações, busca 

reproduzir o controle de suas instituições sobre a sociedade, reforçando sua 

autoridade, poder político e sua capacidade de ação (Rocha, 2005).  

Não se tratando de uma teoria unificada, Hall e Taylor (2003, p. 193) apontam 

que há três principais correntes neoinstitucionalistas: escolha racional, sociológica e 

histórica.  

A vertente da escolha racional tem enfoque de cálculo e enfatiza o caráter 

instrumental e estratégico do comportamento dos atores (Theret, 2003). Os 

indivíduos procuram atingir determinados objetivos e maximizar o seu rendimento 

em função de uma dada preferência, enquanto as instituições influenciam as 

expectativas dos indivíduos quanto ao comportamento dos outros atores no jogo 

político (Lima; Machado; Gerassi, 2011). 

O neoinstitucionalismo sociológico sustenta que muitas das formas e 

procedimentos institucionais utilizados pelas organizações modernas não são 

adotados somente pelo fato de serem mais eficazes, como pensariam os adeptos da 

escolha racional, mas sim, por serem considerados como aprendizados culturais, 

uma vez que são originados de um processo de transmissão que dá origem às 

práticas culturais em geral (Hall; Taylor, 2003).   

Os adeptos do neoinstitucionalismo histórico aproximam-se estreitamente à 

concepção particular do desenvolvimento histórico, defendendo que a causalidade 

social é definida pela trajetória percorrida. Negam que forças ativas produzem em 

todo lugar os mesmos resultados e apoiam uma concepção de que essas forças são 

modificadas pelas características de cada contexto local (Hall e Taylor, 2003).  

Os neoinstiucionalistas da corrente histórica acreditam que as instituições 

tanto constrangem as interações sociais quanto alteram a conformação das 

preferências dos atores (Marques, 1997). Para esta pesquisa, devido a sua ênfase 

no estudo do Estado e das políticas (Marques, 2013, p. 37), a matriz teórica de 

análise será o neoinstitucionalismo histórico.  

Hall e Taylor (2003) elucidam que os teóricos do institucionalismo histórico 

associam as assimetrias de poder ao funcionamento e desenvolvimento das 

instituições, dentro de uma concepção de valorização das trajetórias. No fluxo de 
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eventos históricos, há períodos de continuidade e aquilo que os autores chamam de 

“situações críticas”, momentos nos quais mudanças institucionais importantes 

ocorrem e conduzem a um novo trajeto. 

Assim, nesta pesquisa, a partir da perspectiva do neoinstitucionalismo 

histórico, objetiva-se identificar o poder Legislativo municipal entre as instituições 

que importam para a tomada de decisões sobre políticas públicas de educação em 

Guarulhos - SP, assim como os processos e mecanismos utilizados para isto, 

considerando-se, também, a trajetória institucional para esta análise. 

2.7 Relacionamento Executivo-Legislativo e a agenda das políticas 
públicas 

 

O processo de formulação das políticas públicas é impactado pela forma de 

como se dá o relacionamento entre os poderes Executivo e Legislativo. Para 

compreender tal influência, faz-se necessária uma breve apresentação do sistema 

político brasileiro, o seu modo de funcionamento e de operação, o chamado 

“presidencialismo de coalizão”. Tal termo foi cunhado por Abranches (1988, p. 21 e 

22), quando tratava do problema institucional que o Brasil estaria por vivenciar com 

o início do período democrático:  

“o Brasil é o único pais que, além de combinar a proporcionalidade, o 

multipartidarismo e o “presidencialismo imperial”, organiza o Executivo 

com base em grandes coalizões”. A esse traço peculiar da 

institucionalidade concreta brasileira chamarei, à falta de melhor nome, 

“presidencialismo de coalizão”. 

Abranches (1988) qualificou o presidencialismo brasileiro como algo peculiar, 

diferente daquele praticado em outros países: o Brasil teria um regime com 

características próprias. O autor, ainda, observava o conflito entre os poderes 

Executivo e Legislativo como um elemento crítico para a estabilidade da democracia 

no Brasil, muito devido aos efeitos da fragmentação das forças políticas com 

representação nas casas legislativas e à inflacionada agenda de problemas e 

demandas impostas ao Executivo (Abranches, 1988, p. 8). 

Ao fim do governo autoritário, havia a preocupação de se encontrar um ponto 

de equilíbrio para a realização de tomadas de decisões em um cenário que abrigaria 

muitos partidos e de um sistema eleitoral que incentivaria a sua multiplicação, além 
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de eleições independentes para Executivo e Legislativo, o que garantiria legitimidade 

individual e um caminho próprio para alcançar o poder (Bittencourt, 2012, p. 7). 

Os estudos pós-1988 traziam um diagnóstico pouco otimista sobre a 

convivência entre presidencialismo e sistema proporcional, isto por que, este último, 

geraria o multipartidarismo, o que por sua vez, tornaria improvável a possibilidade de 

apenas um partido conseguir maioria no Legislativo e o presidente eleito teria que 

governar sem base parlamentar majoritária (Santos, 1997, p. 2).  

Em 1997, Santos (1997, p. 1) apontava que a relação poder Executivo e 

poder Legislativo, no plano federal, era compreendida como o problema mais 

importante da atual conjuntura política brasileira.  

Porém, mais recentemente, Limongi (2006, p. 20) demonstra que, “do ponto 

de vista da sua estrutura, da forma como efetivamente funciona, há pouco que 

permita distinguir o sistema político brasileiro de outras democracias ditas 

avançadas e consolidadas”. Isso se deve ao poder de agenda que é conferido ao 

poder Executivo, que permite ao governo operar em bases similares às de grande 

parte das democracias existentes. 

Assim, o que distinguiria o presidencialismo de coalizão seria o critério 

utilizado para formar a base parlamentar de apoio ao chefe do Executivo, isto é, ele 

não poderia ser estritamente partidário, mas também, regional, isso devido às 

heterogeneidades do país, ao federalismo e ao poder dos governos locais (Limongi, 

2006, p. 19).  

A possibilidade de realizar alianças e coligações amplia o campo das 

escolhas eleitorais, propiciando a fragmentação partidária, pois garante a 

sobrevivência parlamentar de partidos pouco expressivos eleitoralmente, mas 

também multiplica as possibilidades de escolhas para além das fronteiras das 

legendas partidárias (Abranches, 1988, p.15). 

A capacidade de formar maiorias estáveis e a necessidade de instituir 

coalizões são determinadas, tanto pela regra de representação e número de 

partidos, como também pelo perfil social dos interesses, grau de heterogeneidade e 

pluralidade social, além da relevância dos fatores culturais, regionais e linguísticos 

(Abranches, 1988, p. 14). 

Ao tratar sobre o tema representação, é importante abordar os sistemas 

eleitorais, pois estes regulam um importante momento do regime democrático: as 
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eleições. Os sistemas eleitorais estão organizados em dois modelos fundamentais: o 

majoritário e o proporcional (Consentino, 2015, p.36). 

Silva et alii (2015) tratam que os dois modelos encerram um dilema entre a 

governabilidade e a representação. Os adeptos do sistema majoritário afirmam que 

a representação proporcional divide o poder entre muitas unidades, fato comprovado 

pelo expressivo número de partidos que conquistam representação no parlamento, o 

que gera uma maior dificuldade na produção de maiorias estáveis para governar e a 

necessidade constante de negociação do Executivo com os demais partidos, e, 

consequentemente, pode ocasionar crises de paralisia no sistema político.  

Assim, sistemas proporcionais dificultariam a accountability do sistema 

político, pois a necessidade do governo de realizar coalizões faria do controle 

exercido pelos eleitores uma tarefa complicada. “Não sendo clara a associação das 

ações do poder público com os seus responsáveis, a faceta retrospectiva do voto 

seria drasticamente dificultada” (Silva et alii, 2015, p.3).  

Pereira e Mueller (2006, p. 298) defendem que em sistemas pluralistas ou 

majoritários fica mais claro para os eleitores, ainda durante o processo eleitoral, 

quem de fato irá exercer o poder. Em contrapartida, quanto mais representativo e 

proporcional o sistema político, maior é o número de partidos que chegam ao poder, 

o que aumenta a probabilidade de que os governos sejam formados a partir de 

negociações e barganhas após as eleições.  

Bittencourt (2012, p. 8) alerta para os riscos das coalizões que são realizadas 

para a obtenção de maiorias e governabilidade, ocorridas após as eleições, segundo 

eixos partidários e regionais:  

 As associações entre os partidos podem ser realizadas desconsiderando 

interesses divergentes quanto ao conteúdo das políticas a serem desenvolvidas pela 

coalizão; 

 As demandas clientelistas de distribuição de cargos e benesses eleitorais 

advindas da coalizão podem superar a capacidade do chefe do Executivo em ofertá-

las; 

 O chefe do Executivo é o interlocutor para a formação da coalizão e, por 

isso, sempre está no epicentro de qualquer conflito ou crise, o que fragiliza o seu 

papel que, supostamente, deveria ser de moderador nos momentos de divergências. 
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Já aqueles que defendem o sistema proporcional apontam que se trata de 

uma questão de justiça, antes de ser uma questão de governabilidade: o sistema 

proporcional é o único capaz de dar voz a grupos minoritários e, por não adotar o 

critério puramente territorial, permite a representação de grupos espacialmente 

dispersos.  Assim, de forma ampla, é possível descrever o sistema majoritário como 

o método que mais facilita a governabilidade, enquanto o de representação 

proporcional é identificado como modo de garantir maior representatividade (Silva et 

alii, 2015, p.4).  

Estudos da década de 1990 apresentavam um entendimento de que o 

número excessivo de partidos seria uma demonstração da baixa coesão no interior 

desses, de forma que o Legislativo brasileiro poderia ser compreendido com “o reino 

do parlamentar individual” (Limongi; Figueiredo, 1995, p. 497). Tal afirmação 

reforçava o entendimento de Lima Junior (1993, p. 31): “para fora do Legislativo, é 

claro, vale o partido, que se organiza e se regula como quiser; porém, dentro do 

Legislativo, o que conta é o parlamentar”.  

Porém, Limongi e Figueiredo (1995, p. 499) contestam tal argumentação a 

partir de um estudo empírico realizado na Câmara dos Deputados, entre os anos 

1989 e 1994, que demonstrou uma coesão considerável dentro dos partidos e ainda 

revelou um padrão de coalizões partidárias com o arranjo dos partidos em um 

continuum ideológico.  

Pode-se apontar, então, que a multiplicidade partidária é reflexo da 

pluralidade social, regional e cultural, como se verifica no Brasil. Logo, “o sistema de 

representação, para obter legitimidade, deve ajustar-se aos graus irredutíveis de 

heterogeneidade, para não incorrer em riscos elevados de deslegitimação, ao deixar 

segmentos sociais significativos sem representação adequada” (Abranches, 1988, p. 

12).  

Garantir a representação de minorias não determina a inviabilidade de 

maiorias estáveis, contudo, pressupõe a necessidade de coalizões governamentais 

(Abranches, 1988, p. 13). Porém, este fato não faz do modo de operar do governo 

brasileiro algo diverso da maioria das demais democracias contemporâneas 

(Limongi, 2006, p. 20).  

Isso porque, o que torna bem-sucedido o governo, é o apoio de uma coalizão 

partidária disciplinada: acompanham o voto do líder do governo os políticos filiados 
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aos partidos que ocupam posições estratégicas no governo, assegurando, assim, o 

êxito do chefe do Executivo na arena legislativa com certa previsibilidade (Limongi, 

2010, p. 169).  

Santos (1997, p. 3) argumenta que há dois recursos que permitem a formação 

ou manutenção de uma coalizão de apoio: a utilização estratégica de patronagem e 

o poder de agenda.  

Para explicar esses dois recursos, parte-se da premissa de que a aprovação 

da agenda é derivada do apoio da maioria, que age com certa previsibilidade. Tal 

aspecto baseia-se no fato de líderes preverem os resultados, apenas contando com 

o acompanhamento de suas bancadas (Limongi, 2006, p. 24).  

Em caso de falta de apoio suficiente para a aprovação de matérias de seu 

interesse, o chefe do Executivo dispõe de outros recursos que podem ser utilizados 

como moeda de troca a fim de obter o apoio parlamentar, como o oferecimento de 

postos do Executivo para membros de partidos estranhos à coalizão de apoio 

formal.  

Trata-se do que Santos (1997, p. 4) chama de patronagem, e que, em outras 

palavras, corresponde à “negociação entre o presidente e os deputados membros do 

partido de oposição, em que o primeiro está em busca de um surplus de apoio 

parlamentar, um seguro contra a perspectiva de comportamentos indisciplinados em 

sua base formal”.  

Como já mencionado, o Executivo controla a agenda legislativa, obtendo êxito 

na aprovação de suas proposituras uma vez que está ancorado por um sólido e 

consistente apoio partidário (Limongi, 2006, p. 20) e porque é favorecido por fatores 

concernentes à estrutura institucional que organiza o processo legislativo (Santos, 

1997, p.4).    

Santos (1997, p. 1) defende que o padrão de relacionamento entre o 

presidente da República e a Câmara dos Deputados sofreu alterações se 

considerados dois períodos democráticos distintos, o que se estende de 1946 a 

1964, regulado pela Constituição Federal de 1946 e o período atual, pós-

Constituição de 1988. A Constituição vigente ampliou o poder de agenda do 

Presidente e sua capacidade de intervir no processo legislativo, o que desencadeou 

a ampliação do potencial de apoio Legislativo ao Executivo. 
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Os fatores que contribuíram para a dilatação do poder de agenda do 

Executivo são, principalmente, as regras institucionais derivadas da Constituição de 

1988 e dos regimentos internos das casas legislativas, que favoreceram a 

tramitação das proposituras de autoria do Executivo. Entre eles está a prerrogativa 

de iniciar projetos de lei (alguns com exclusividade, como o orçamento, tributação e 

administração pública), poder de veto total ou parcial a leis aprovadas pelos 

parlamentares, possibilidade de legislar por decreto (medidas provisórias, fartamente 

utilizadas), e de solicitar urgência na tramitação, entre outras. Com relação aos 

regimentos das casas legislativas eles têm a organização dos trabalhos 

centralizados. Quem define a prioridade de votação de projetos é a mesa diretora e 

os líderes dos partidos (colégio de líderes). Se o governo tem maioria na casa 

influencia de maneira decisiva a agenda das casas legislativas (Branco, texto 

inédito, 2016).  

Assim, autores abordam que não há conflito entre o Executivo e o Legislativo, 

mas sim, uma subordinação prática do Legislativo à agenda presidencial de políticas 

públicas (Bittencourt, 2012, p. 14).  

No plano federal, a prevalência da agenda do governo fica evidenciada pelas 

elevadas taxas de aprovação dos projetos de iniciativa do Executivo e também por 

serem de autoria do poder Executivo a maioria das proposituras que se tornam lei. 

(Limongi; Figueiredo, 2009, p. 79).   

Altas taxas de êxito legislativo, compreendido como uma referência da 

relação entre as iniciativas apresentadas por cada um dos poderes e aquelas que 

são efetivamente aprovadas (Montero, 2007, p. 7), podem demonstrar que as 

propostas do poder Executivo, com um alto grau de rejeição, não são submetidas ao 

Legislativo. Como há o imperativo eleitoral dos parlamentares, propostas que 

pudessem prejudicar a sua reeleição não prosperariam. Dessa forma, para Limongi 

e Figueiredo (2009), se a agenda do Executivo não for sincera, cria-se uma vasta 

área de não-decisões, com questões que não entram na agenda e não são 

percebidas.  

Santos (1997, p. 1) aborda a tese da Agenda Compartilhada e da Agenda 

Imposta. A Constituição de 1946 preservou importantes prerrogativas decisórias no 

Legislativo, e por isso, o autor considera a agenda política deste período como 

compartilhada. O período atual é marcado pela supremacia do Executivo, tanto pela 
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capacidade decisória, quanto pelo grau de coesão e disciplina dos partidos que 

pertencem à coalizão de apoio presidencial, evidenciando uma agenda imposta. 

Figueiredo e Limongi (2009) também tratam sobre a hipótese de haver duas 

agendas, porém uma sendo do Executivo e outra do Legislativo, compondo o que os 

autores definem como a tese da agenda dual: as duas agendas disputariam os 

recursos, sendo uma implementada e a outra não. Como não há a prevalência de 

uma parte sobre a outra, ocorrem as chamadas barganhas: o Executivo, para obter 

a aprovação de seu projeto, cede ao Legislativo recursos para o atendimento de 

suas demandas. Porém, para Limongi e Figueiredo (2009), esse modelo não é o 

mais adequado e consideram que o melhor seria tratar sobre uma agenda única, 

formada a partir da coordenação dos poderes Executivo e Legislativo, 

complementares e não antagônicas, a chamada agenda da maioria. 

Assim, o poder de agenda é exercido pelo poder Executivo 

independentemente da esfera de governo. Tal como o caso do presidente, que 

forma coalizões em um sistema regido por representação proporcional de lista 

aberta, a qual permite ao eleitor escolher os candidatos (Santos, 1997, p. 3), esta 

não é tarefa fácil para os prefeitos. As diversas orientações ideológicas e os vários 

partidos que compõem o Legislativo exigem, do chefe do poder Executivo, 

habilidade para negociar, criar e manter coalizões parlamentares que aprovem suas 

agendas de políticas públicas. 

2.8 Realidade municipal de Guarulhos 
 

Com relação ao relacionamento Executivo e Legislativo, no plano municipal, 

pode-se apontar algumas diferenças com relação à extensão das competências 

legislativas do prefeito. 

No município de Guarulhos, o poder Executivo possui grande influência na 

agenda legislativa. A existência de ferramentas institucionais, previstas na Lei 

Orgânica do Munícipio, em simetria ao texto constitucional, permite um maior 

controle do processo decisório.  

O chefe do Executivo municipal detém o poder de veto: se considerar o 

projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse 

público, poderá vetá-lo, total ou parcialmente. O prefeito ainda pode solicitar 

urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, os quais deverão ser 
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apreciados dentro do prazo de quarenta dias; tem competência para expedir 

decretos, portarias e outros atos administrativos; e é responsável por iniciar o 

processo legislativo, em alguns casos, privativamente: criação e extinção de cargos, 

funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, e a fixação da 

respectiva remuneração; aspectos que envolvam os servidores públicos, como seu 

regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; criação, 

estrutura e atribuições de órgãos da administração pública municipal; e matéria 

orçamentária. 

As leis orgânicas municipais seguem as diretrizes constitucionais, assim, de 

forma semelhante ao que ocorre com o prefeito, o presidente da república possui a 

iniciativa privativa de legislar sobre alguns assuntos (art. 61), pode solicitar o pedido 

de urgência na tramitação para projetos de sua autoria (art. 64) e detém o poder de 

veto (art. 66). O chefe do Executivo federal ainda pode editar medidas provisórias, 

cuja entrada em vigor é imediata, o que garante muito poder ao autor, ainda que 

precise ser validada pelo Legislativo dentro de um período determinado (Limongi; 

Figueiredo, 2009). Diferentemente, no município não existe a previsão de um 

dispositivo semelhante à medida provisória.  

Apesar do poder de agenda que o chefe do Executivo possui, os autores 

Pralom e Ferreira (1998, p. 75) afirmam que a Constituição de 1988 consagrou a 

revalorização do poder Legislativo, uma vez que este assumiu novas competências, 

como a possibilidade de introduzir emendas ao orçamento, e excluiu outros 

dispositivos que obstruíam a função legislativa do Congresso, como o decurso de 

prazo1 e o decreto-lei2. 

Observa-se que, dada a semelhança entre as estruturas institucionais, o 

processo de obtenção de maioria de apoio no município segue o mesmo modelo 

verificado no plano federal, ou seja, a montagem de coalizões. Branco (em texto 

inédito) aponta que todos os governos formados posteriormente à Constituição de 
                                                             
1 O chefe do Executivo federal encaminhava ao Congresso projeto de lei de sua autoria solicitando 

que a apreciação fosse feita em um determinado prazo, sob pena de o projeto ser considerado 

aprovado caso este não fosse respeitado. 

2 Ato decretado com poder de lei e expedido pelo poder Executivo quando este exerce as funções do 

Poder Legislativo. Têm força de lei e foram expedidos por Presidentes da República, exercendo as 

funções do Poder Legislativo em dois períodos: de 1937 a 1946 e de 1965 a 1989 (Portal da 

Legislação – Governo Federal, sd).  
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1988 apresentam alto índice de apoio partidário nas votações no Congresso, assim, 

por analogia, espera-se o mesmo comportamento no Legislativo Municipal. 

2.8.1 As funções do Legislativo Municipal 
 

Freitas (2015) descreve o Legislativo municipal como o centro das decisões 

políticas locais. Neste papel, exerce quatro funções: representativa, deliberativa, 

legislativa e financeira. A primeira função é determinada pela representação dos 

eleitores, sendo o poder Legislativo um canal entre os anseios da população e as 

decisões políticas. Ao analisar, debater e propor alterações às propostas de leis, os 

parlamentares atuam de forma deliberativa e legislativa. A função financeira ocorre 

através da aprovação das peças orçamentárias e do controle de sua execução.  

Além dessas funções, o poder Legislativo cumpre o papel de controle e de 

fiscalização dos atos do poder Executivo, e o faz de duas maneiras: primeiramente, 

por meio da aprovação de leis de iniciativa do poder Executivo, que ocorre após a 

análise, debate e possíveis alterações aos textos de projetos de lei no decorrer do 

processo legislativo. Após a aprovação em plenário, o autógrafo da propositura é 

encaminhado ao poder Executivo, que pode vetá-lo total ou parcialmente ou ainda 

sancioná-lo na íntegra. Tal processo evita a prevalência de um único Poder na 

produção das leis. O segundo aspecto aponta a prerrogativa constitucional do poder 

Legislativo de fiscalizar os atos do poder Executivo, suas contas, o patrimônio e a 

execução das políticas públicas (Freitas, 2015). 

O controle de competência exclusiva do Congresso Nacional, previsto na 

Constituição Federal de 1988 (art. 49, inciso X), e, por simetria, aplicados aos 

Legislativos estaduais e municipais, conforme a lei orgânica de cada ente federado, 

é efetivado através de instrumentos que permitem ao poder Legislativo solicitar 

informações ou explicações sobre atos do poder Executivo, convocar ocupantes de 

cargos da administração pública, inquiri-los e até mesmo investigá-los. 

Tal função fiscalizadora e de controle é denominada de Controle Externo, pois 

traduz a ação de um poder sobre o outro, e, no caso da fiscalização e controle do 

Executivo, o Legislativo também conta com o auxílio do Tribunal de Contas. A 

amplitude do controle externo abrange a realização da fiscalização financeiro-

orçamentária, contábil, operacional e patrimonial dos atos do poder Executivo, assim 

como da Administração Indireta (Corralo, 2008).  
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São mecanismos de controle sobre os atos do poder Executivo dos quais dispõe 

a Câmara Municipal de Guarulhos, de acordo com o art. 12 da lei orgânica 

municipal: 

VIII - criar comissões especiais de inquérito, sobre fato determinado que se 
inclua na competência municipal, sempre que o requerer, pelo menos, um 
terço de seus membros, com aprovação de maioria absoluta; 
IX - solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à 
administração; X - convocar os Secretários Municipais para prestarem 
informações sobre a matéria de sua competência;  
[...] 
XIV - julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, nos casos previstos 
em lei;  
XV - tomar e julgar as contas do prefeito e da mesa, observados os 
seguintes preceitos: a) parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas do 
Estado, somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos 
membros da Câmara; b) rejeitadas as contas, estas serão imediatamente 
remetidas ao Ministério Público, para os devidos fins;  
XVI - zelar pela preservação de sua competência, sustando os atos 
normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos 
limites de delegação legislativa; e,  
 XVII - exercer, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município. 

Segundo Corralo (2008), a Câmara Municipal, local onde se exerce a função 

legislativa, é o mais antigo, tradicional e reconhecido instrumento de expressão do 

poder político no Brasil.  

Entende-se por função legislativa a atividade de produção de normas jurídicas 

infraconstitucionais. É uma função típica de Estado, assim como a judicial e a 

administrativa. A Constituição Federal assegurou aos Municípios competências para 

legislar e expedir atos, normativos ou não, o que exige a observância ao processo 

legislativo (Cammarosano, 2009).  

Por processo legislativo entende-se um conjunto ordenado e sucessivo de 

atos que visam à produção de normas jurídicas pelo parlamento. Trata-se de um 

alicerce da autonomia legislativa dos municípios, capazes de produzir sistemas 

normativos locais autônomos. Esse é o motivo das normas municipais diferenciarem-

se de município para município: as normas se baseiam em fatores históricos, 

políticos, culturais, econômicos e sociais, fatores que fundamentam o interesse local 

(Corralo, 2008). 

Na Câmara de Guarulhos, a tramitação de uma proposição inicia-se com a 

sua apresentação. Quando iniciadas por Vereador, são apresentadas pelo seu autor 

à Mesa da Câmara, em sessão, ou através do protocolo geral. As proposições 
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iniciadas pelo prefeito ou de iniciativa popular são apresentadas pelo seu autor no 

protocolo geral. 

Assim, as proposições são encaminhadas ou deliberadas respeitando-se o 

processo legislativo e as normas de redação e técnicas apropriadas, em 

consonância com o Regimento Interno da Câmara de Guarulhos. 

Proposições incluem os requerimentos, as indicações, as moções, os 

substitutivos, as emendas e subemendas; assim como, os projetos de emenda à Lei 

Orgânica, os projetos de Lei, os projetos de Decreto Legislativo e os projetos de 

Resolução, através dos quais a Câmara exerce suas atribuições legislativas. 

A iniciativa dos projetos, respeitados os preceitos regimentais, da Lei 

Orgânica do Município e da Constituição Federal de 1988, poderá ser de vereador, 

da mesa da câmara, das comissões permanentes, do prefeito; de iniciativa popular, 

sendo que a iniciativa popular deverá estar subscrita por, pelo menos, cinco por 

cento dos eleitores do município. 

Apresentada à consideração da Câmara, uma proposição pode ser retirada 

pelo seu autor a qualquer momento, independendo de aprovação plenária, quando 

vários forem os subscritores de uma proposição, a sua retirada pelo autor só é 

permitida com a autorização dos demais. As proposições elaboradas pelas 

comissões são assinadas pelos membros. 

Lido o projeto em sessão plenária, o Presidente informa a existência de lei ou 

projeto em tramitação sobre o assunto e a propositura é deliberada. Se aprovada, é 

encaminhada às comissões, se rejeitada, é remetida ao arquivo. 

Da mesma forma, ao término da Legislatura, os projetos de autoria do 

Executivo, cujo prefeito não tenha sido reeleito, são considerados arquivados, 

devendo o Presidente da Câmara, no último dia de seu mandato, restituí-lo ao novo 

Chefe do Executivo para reestudo. Isto também se aplica ao Presidente da Casa 

Legislativa, em se tratando de proposições apresentadas pela Mesa, bem como, aos 

Vereadores e às Comissões. 

Somente é considerado definitivamente aprovado o projeto que passar por 

duas discussões e votações, em sessões diferentes. Os projetos aprovados em 

segundo turno são encaminhados ao departamento da Diretoria Técnica de Plenário, 

para que seja realizada a adequação do texto à técnica legislativa, elaborando-o em 

forma de autógrafo.  
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O projeto de lei aprovado na forma regimental é enviado por ofício ao prefeito, 

no prazo de dez dias úteis. O veto total ou parcial deve ser apreciado pela Câmara 

no prazo de 30 (trinta) dias do seu recebimento, em uma só discussão. Este prazo 

não corre nos períodos de recesso da Câmara. Os vereadores podem recusar o 

veto, através de aprovação por maioria absoluta, o que é informado ao Executivo em 

48 (quarenta e oito) horas.  

O poder Executivo tem o prazo de quinze dias úteis do recebimento do 

autógrafo para sancionar a lei, e, nos casos de veto, mais quarenta e oito horas para 

comunicá-lo ao poder Legislativo.  

O silêncio do prefeito implica em sanção tácita, devendo o Presidente da 

Câmara proceder à promulgação em quarenta e oito horas, usando a seguinte 

fórmula: “A Câmara Municipal de Guarulhos aprova e promulga a seguinte lei”.  

2.8.2 As Comissões Permanentes 
 

Assim, para que uma proposição se torne lei, precisa enfrentar várias etapas, 

encontrar o apoio de diversos atores, em inúmeras arenas. Em cada fase ocorrem 

análises quanto a questões técnicas que envolvem a aprovação e a implementação 

dessas leis e motivam ações de convencimento e negociação entre os envolvidos 

(Rocha, 2015, p. 28).  

Participantes do processo legislativo, as Comissões são órgãos compostos 

por membros da Câmara, destinados a proceder a estudos, emitir pareceres, 

investigar e representar o Legislativo. Elas podem ser Permanentes, as que 

perduram com a legislatura, ou Temporárias, aquelas que objetivam fins específicos 

e que se extinguem, atingidas suas finalidades (Freitas, 2015, p. 48). 

Após ser protocolado, o projeto de lei é deliberado em plenário e direcionado 

para a análise das Comissões Técnicas. Neste momento ocorre a especialização, o 

estudo técnico e um aprofundamento na apreciação do projeto de lei, de uma forma 

que não é possível ocorrer em plenário (Fogaça, 2015, p.71). 

As Comissões das casas legislativas realizam os debates das matérias que 

envolvem os projetos de lei e dispõem de uma importante ferramenta para 

desenvolver os seus trabalhos: o pedido de informações ao poder Executivo. Há três 

instrumentos formais utilizados para obter informações do Executivo: a convocação 
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de secretários e servidores para a participação de reuniões e comissões especiais, o 

requerimento de informações e as audiências públicas (Freitas, 2015).  

De acordo com a Resolução 399/2009 da Câmara Municipal de Guarulhos, 

há, atualmente, 16 Comissões Permanentes exercendo esta participação na casa 

legislativa: 

 Constituição, Justiça e Legislação Participativa; 

 Finanças e Orçamento;  

 Higiene e Saúde Pública;  

 Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo; 

 Administração e Funcionalismo Público;  

 Obras e Serviços Públicos;  

 Trânsito e Transportes;  

 Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, Assistência Social e Igualdade 

Racial; 

 Ética e Decoro Parlamentar;  

 Legislação Participativa;  

 Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico;  

 Meio Ambiente; 

 Segurança Pública; 

 Defesa dos Direitos da Mulher; 

 Defesa dos Direitos do Consumidor; e, 

 Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. 

Cada uma das comissões é composta por três membros, com exercício 

correspondente ao mandato da Mesa, isto é, dois anos. São atribuições das 

Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, e das demais 

Comissões (temporárias e especiais), no que lhes for aplicável (Resolução 399/2009 

da Câmara Municipal de Guarulhos): 

 Discutir e dar parecer às proposições que lhes forem distribuídas, podendo 

apresentar substitutivos, emendas e subemendas; 

 Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;  

 Convocar Secretários, dirigentes de órgãos da administração direta e indireta 

e qualquer servidor público municipal para prestar informações sobre 

assuntos inerentes às suas atribuições;  
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 Receber petições, representações ou reclamações de qualquer pessoa contra 

atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;  

 Solicitar depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão;  

 Acompanhar e apreciar programas de obras, planos de desenvolvimento e 

sobre eles emitir parecer;  

 Exercer a fiscalização e o controle dos atos do poder Executivo, incluídos os 

da administração indireta;  

 Estudar qualquer assunto compreendido na respectiva área de atividade, 

podendo promover, em seu âmbito, conferências, exposições, palestras ou 

seminários;  

 Solicitar audiência ou colaboração de órgãos ou entidades da administração 

pública direta, indireta ou fundacional, e da sociedade civil, para a elucidação 

de matéria sujeita a seu pronunciamento;  

 Elaborar proposições de interesse público solicitadas pela comunidade, 

decorrentes de indicação da Câmara ou de estudos realizados pela 

Comissão; e, 

 Indicar o representante da Câmara no Conselho Municipal referente à sua 

área de competência. 

Diante da importante participação que as comissões permanentes 

desempenham na tramitação de projetos de lei que tratam sobre políticas públicas 

no âmbito do poder Legislativo, esta pesquisa privilegiará este espaço privilegiado 

de discussões para a análise sobre o papel do poder Legislativo para a aprovação 

das políticas públicas de educação no município de Guarulhos.    
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CAPÍTULO 3 – A PRODUÇÃO DA COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO DA CÂMARA DE GUARULHOS ENTRE OS 

ANOS DE 2009 A 2016 
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3.1 Método 
 

Este trabalho teve por foco de análise a tramitação dos projetos de lei que 

passaram pela Comissão Permanente de Educação da Câmara de Guarulhos, entre 

os anos de 2009 e 2016, o que corresponde a duas legislaturas.  

A escolha deste objeto de pesquisa se deu devido a importância da 

participação das comissões permanentes no processo decisório das políticas 

públicas municipais. Esta comissão foi escolhida devido à relevância da política 

social que estuda, além de haver um protagonismo do município nesta execução.  

Trata-se de uma pesquisa documental e descritiva. Utilizou-se os dados 

coletados a partir dos projetos de lei da Câmara de Guarulhos, ainda sem 

tratamento, objetivando retratar o maior número de elementos presentes dentro do 

recorte escolhido para o trabalho. Empregou-se os métodos quantitativo e qualitativo 

de análise. A técnica quantitativa de coleta de dados resultou na elaboração de 

tabelas e gráficos comparativos. O processo qualitativo permitiu descrever a 

realidade política encontrada, possibilitando uma análise sob a influência de outro 

aspecto importante: o tempo. Assim, foi realizado um o estudo longitudinal, no 

período de 2009 a 2016. 

Em 2016, percebeu-se uma brusca diminuição da atividade legislativa e um 

pequeno número de projetos deliberados para as comissões até o encerramento da 

coleta de dados para esta pesquisa, o que prejudicou a análise neste último ano3.  

Para a análise foram observadas a composição das Comissões Permanentes, 

a área de formação e de atuação dos vereadores que dela participam. Em relação 

aos projetos encaminhados, foram analisados: o tempo de tramitação, o motivo do 

arquivamento e a apresentação de pareceres aos projetos; se houve votação e 

aprovação pelo plenário, se foi apresentado veto pelo poder Executivo, se este foi 

mantido ou derrubado em plenário. 

O universo da pesquisa refere-se aos projetos encaminhados para a 

Comissão de Educação, que tratem exclusivamente sobre a política de educação, 

                                                             
3 Algumas situações podem ter provocado a redução da produção legislativa no ano de 2016, tais 

como: eleições para vereador e prefeito da cidade e a conjuntura da política nacional, conforme será 

detalhado adiante. 
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excluindo-se aqueles que abordem os temas cultura, esporte, lazer e turismo, isto é, 

as outras áreas de estudo da mesma comissão permanente. 

Apesar de a Câmara de Guarulhos dispor de um sistema informatizado de 

tramitação de processos, este não permite uma pesquisa eletrônica com o nível de 

detalhamento que a pesquisa exigiu. Dessa forma, a coleta dos dados se deu nos 

processos físicos, encontrados no setor de arquivo da edilidade.  

Partindo-se da premissa de que a apresentação e aprovação de proposituras 

são parte do processo de tomada de decisão das políticas públicas, esta pesquisa 

objetiva analisar a participação do poder Legislativo neste processo, com foco na 

área de educação. Para isto, foram delimitadas as seguintes categorias de análise: 

produção da comissão de educação da câmara de Guarulhos, realidade municipal 

de Guarulhos, aprovação de projetos, tempo de tramitação, êxito legislativo, 

participação legislativa e poder de veto, sempre comparando os dois poderes. A 

seguir, a apresentação dos resultados e a discussão de cada categoria de análise. 

3.2 Produção da Comissão de Educação 
 

O universo desta pesquisa refere-se aos projetos que foram encaminhados à 

Comissão de Educação, durante os anos de 2009 a 2016, e que tratavam 

exclusivamente sobre a política de educação, sabendo-se que outras temáticas 

como cultura, esporte, lazer e turismo também fazem parte do escopo de estudo 

desta comissão. Assim, foi necessária a leitura de todos os projetos de lei para a 

verificação da área de intervenção de cada um deles.  

Segue uma tabela contendo o detalhamento do universo de pesquisa, sendo 

que na primeira linha apresentam-se todos os projetos de lei encaminhados à 

comissão em estudo, incluindo os temas: educação, cultura, esporte, lazer e turismo, 

e, na segunda linha, o número de projetos que tratavam exclusivamente sobre 

educação e que foram objeto de análise nesta pesquisa: 
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Tabela 8: Universo da pesquisa – Relação do total de projetos encaminhados à Comissão de 

Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo entre os anos de 2009 - 2016 e dos projetos que 

tratavam exclusivamente sobre a política de educação 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total de projetos 

encaminhados à Comissão de 

Educação  

103 62 38 37 98 36 70 29 

Projetos sobre política de 

educação – foco da pesquisa 
73 36 29 20 54 14 33 7 

Fonte: elaborada pela autora. 

Conforme já mencionado, as comissões permanentes cumprem um 

importante papel no debate de matérias que envolvem os projetos de lei (Freitas, 

2015). Na Câmara de Guarulhos, as comissões são compostas por três vereadores 

(presidente, secretário e membro), nomeados no mesmo dia da posse, respeitando-

se a área de interesse do vereador e a representatividade partidária. Após dois 

anos, essa conformação pode ser alterada. 

As composições da Comissão de Educação em 2009 e 2012 foram as 

seguintes:  

Tabela 9: Composição da Comissão de Educação da Câmara de Guarulhos – 

Legislaturas 2009/2012 e 2013/2016 

 2009 - 2012 2013 - 2014 2015 - 2016 

Presidente 
Professora Marisa de Sá 

(PT) 
Rômulo Ornelas (PT) Rômulo Ornelas (PT) 

Secretário Guti (PMDB) 
Professor Jesus 

(PDT) 
Luiz Matogrosso (PP) 

Membro Helena Sena (PSC) 
Gilvan Passos 

(PSDB) 
Daniel Soares (DEM) 

Fonte: elaborada pela autora 

Durante o período de estudo, a Comissão de Educação recebeu apenas um 

membro de oposição ao governo, o vereador Gilvan Passos, no biênio 2013/2014, 

fato que não impediu a previsibilidade das votações, sempre favoráveis aos projetos 

do Executivo municipal. 

 Os presidentes da comissão nas duas legislaturas estudadas: os vereadores 

Professora Marisa de Sá e Rômulo Ornelas, além de pertencerem ao partido do 
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governo, são professores de matemática e de história respectivamente, com 

bastante atuação nas questões educacionais do município.  

O vereador Guti (PMDB) foi o secretário da comissão entre os anos de 2009 e 

2012, formou-se em Direito, com atuação política principalmente nas áreas de 

esporte e empreendedorismo e, devido ao fato de sua família ser mantenedora de 

uma tradicional instituição de ensino em Guarulhos, o Colégio Maia, demonstrou 

bastante interesse pelos temas que envolviam a política de educação. Em 2012, 

filiou-se ao Partido Verde – PV, defendendo também a bandeira da defesa do meio 

ambiente.  

A vereadora Helena Sena, formada em direito, foi secretária municipal de 

habitação na gestão anterior (2005-2008) e militou na área da assistência social.  

Em 2013, a comissão contou com a presença de mais um professor, que 

exerceu a função de secretário, o vereador Professor Jesus, formado em letras e 

professor da rede estadual de educação.  

O vereador Gilvan Passos foi membro da comissão nos anos de 2013 e 2014, 

é bacharel em direito, policial militar, com atuação nas áreas de segurança pública e 

saúde. O vereador Luiz Matogrosso, secretário da comissão em 2015/2016, é 

empresário e se comprometeu durante sua vereança a atuar nas áreas de obras, 

transportes e saúde.  

Por fim, o vereador Daniel Soares é formado em direito e foi membro da 

comissão nos anos de 2015 e 2016. Na página da Câmara na Internet é possível 

consultar o perfil de cada um dos vereadores eleitos, porém o vereador Daniel 

Soares não declarou para a assessoria de comunicação informações sobre as 

prioridades de atuação em seu mandato.  

Compreende-se que é importante, para um fortalecimento do debate, que a 

comissão seja composta por membros que detenham conhecimentos sobre a 

política municipal de educação, contudo questiona-se a real contribuição de uma 

comissão que, sendo da base aliada do governo, dificilmente atuará criticamente, 

fiscalizando as ações do poder Executivo.  

Até meados de 2013, as comissões posicionavam-se quase que 

exclusivamente de forma conjunta. Um parecer era elaborado pela Comissão de 

Constituição e Justiça e as demais comissões envolvidas assinavam o documento, 

sem que houvesse discussões sobre as questões de mérito envolvidas nos projetos 
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de lei. Essa situação era decorrente da ausência de um corpo técnico com 

competência para oferecer subsídios e fomentar o debate, visto que poucos são os 

vereadores que detêm o conhecimento técnico das áreas de estudo das comissões.  

No ano de 2013, a Câmara de Guarulhos recepcionou os primeiros técnicos 

concursados que iriam trabalhar nas comissões técnicas, responsáveis pela análise, 

discussão dos projetos de lei, antes de sua votação. Pode-se inferir que essa 

mudança institucional impactou a forma de trabalho, pois voltou-se o foco para a 

importância de haver um debate qualificado dentro das comissões, de uma maneira 

mais aprofundada se comparada às discussões em plenário. 

Assim, a partir deste fato, pode-se perceber um aumento no número de 

pareceres elaborados individualmente pelas comissões, o que sugere um 

enriquecimento dos debates sobre políticas públicas na casa legislativa.  Seguem 

informações sobre os pareceres exarados ou não pelas comissões durante entre os 

anos de 2009 e 2016: 

Gráficos 3 ao 10: Situação dos projetos de lei quanto aos pareceres exarados pelas 

comissões permanentes da Câmara de Guarulhos, por ano (2009 a 2016). 

Gráfico 3: Gráfico 4:  

     

Gráfico 5: Gráfico 6:  
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Gráfico 7: Gráfico 8: 

         

Gráfico 9: Gráfico 10: 

    

Fonte: elaborados pela autora.  

Observou-se um número considerável de projetos sem parecer. Essas 

proposituras foram arquivadas antes de serem encaminhadas ao plenário.  

O número de arquivamentos motivados pela não reeleição do autor, por 

solicitação da Comissão  de Constituição e Justiça ou, ainda, à pedido do próprio 

autor somam um volume vultoso de projetos que não foram votados, conforme pode 

ser verificado a seguir, a partir dos gráficos que apresentam a situação dos projetos 

de lei protocolados entre os anos de 2009 a 2016: 
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Gráficos 11 ao 18: Situação do projetos de lei sobre política de educação protocolados 

na Câmara de Guarulhos, por ano (2009 a 2016). 

Gráfico 11: Gráfico 12: 

   

Gráfico 13: Gráfico 14: 

    

Gráfico 15: Gráfico 16: 
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Gráfico 17: Gráfico 18: 

    

Fonte: elaborados pela autora 

As situações que determinam o arquivamento de um projeto de lei são: a sua 

rejeição em plenário, no momento da deliberação do projeto; mediante despacho 

fundamentado da Comissão de Constituição e Justiça - CCJ em proposições 

inconstitucionais, antirregimentais, que contenham expressões ofensivas ao decoro 

ou quando redigidas incorretamente; o pedido do autor; ao fim da legislatura, caso o 

autor não seja reeleito; pela rejeição das comissões de mérito; e, após a conclusão 

do processo legislativo, isto é, após a sua votação em plenário. 

A partir de 2013, nota-se um elevado número de projetos que não tiveram sua 

tramitação concluída. Algumas situações podem ter favorecido este quadro: em 

2014 houve eleição para a Presidência, governo do Estado e Legislativos estadual e 

federal, fato que envolveu a participação dos vereadores em campanhas partidárias 

e também em suas próprias candidaturas aos cargos de deputado federal e 

estadual, e, consequentemente, reduzindo a sua participação nas deliberações das 

comissões e sessões plenárias; em 2016 houve eleições municipais, o que 

praticamente paralisou as atividades legislativas devido ao comprometimento dos 

vereadores em suas candidaturas e em apoio aos candidatos à Prefeitura, cuja 

definição ocorreu apenas no dia 30 de outubro de 2016; a instabilidade política 

vivenciada no plano federal, a partir das eleições de 2014, também pode ser 

considerado como um fato que contribuiu para uma estagnação da produção 

legislativa neste período. 

Uma análise a partir do neoinstitucionalismo histórico, permite observar que o 

trabalho das Comissões Permanentes da Câmara de Guarulhos foi impactado por 
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uma mudança institucional vivenciada pela conjuntura política do período, que, por 

sua vez, influenciou a participação do Legislativo municipal no processo de 

construção das políticas públicas no momento estudado (Hall; Taylor, 2003). 

3.3 Realidade municipal 
 

A análise da realidade municipal tem por escopo verificar as coalizões que 

foram realizadas no governo e o cenário para a aprovação da agenda de políticas 

públicas apresentada pelo poder Executivo. 

O prefeito de Guarulhos eleito em 2009, Sebastião Almeida do Partido dos 

Trabalhadores – PT, foi reeleito em 2013. No Legislativo, contou com o apoio da 

maioria dos 34 parlamentares nas duas legislaturas, conforme segue: 

Quadro 1: Vereadores Eleitos em 2009 e 2012 na cidade de Guarulhos 

Vereadores Eleitos Guarulhos - 2009 Vereadores Eleitos Guarulhos - 2012 

Vereador Partido Posição Vereador Partido Posição 

Alencar Santana Braga PT Coalizão Alexandre Rodrigues de Oliveira PSDC Coalizão 

Antônio Aparecido Magalhães 
Junior 

PTC Coalizão Anistaldo Luiz Lopes da Silva PSB Coalizão 

Antônio Carlos Barbosa Neves PSC Coalizão 
Antônio Aparecido Magalhães 
Junior 

PTC Coalizão 

Auriel Brito Leal PT Coalizão Antônio Roberto da Silva PRP Coalizão 

Edmilson Sarlo PHS Coalizão Auriel Brito Leal PT Coalizão 

Edmilson Souza Santos PT Coalizão Carlos Eduardo Barreto PCdoB Coalizão 

Eduardo Antônio Da Silva Pires PV Coalizão Claudilson Leite Pereira PT Coalizão 

Eduardo Carneiro Martins PSL Coalizão Daniel Bezerra Ribeiro Soares DEM Coalizão4 

Eduardo Kamei Yukisaki PSDB Oposição Edmilson Sarlo PHS Coalizão 

Eneide Maria Moreira De Lima PT Coalizão Edmilson Souza Santos PT Coalizão 

Eraldo Evangelista De Souza PSB Coalizão Eduardo Antonio da Silva Pires PSD Coalizão 

Francisco Ferreira Brasil PTN Coalizão Elmer Gomes Hayashiguchi PSC Coalizão 

Geraldo Alves Celestino Filho PSDB Oposição Genilda Sueli Bernardes PT Coalizão 

Girlenio Gomes de Oliveira PSL Coalizão Geraldo Alves Celestino Filho PSDB Oposição 

Gustavo Henric Costa PMDB Coalizão Gilvan Passos Leite PSDB Oposição 

Helena Regina de Aquino Sena 
Silva 

PSC Coalizão Girlenio Gomes de Oliveira PSL Coalizão 

Jesus Roque de Freitas PHS Coalizão Gustavo Henric Costa PV Coalizão 

Jose Bispo da Cruz Santos DEM Coalizão Heleno Benedito da Silva PDT Coalizão 

Jose Luiz Ferreira Guimaraes PT Coalizão Jesus Roque de Freitas PDT Coalizão 

Jose Mario Stranghetti 
Clemente 

PTN Coalizão João Barbosa de Carvalho PRB Coalizão 

                                                             
4 Por questões ideológicas, causa estranhamento o Partido Democratas – DEM participar da coalizão 

do governo, porém, segundo o Regimento Interno da Câmara de Guarulhos, a oposição do 

parlamentar ao governo deve ser declarada individualmente e, neste caso, o vereador do DEM não 

formalizou sua participação na bancada de oposição, sendo considerado, para todos os efeitos, como 

participante da base de apoio do prefeito. Nas votações em plenário, verificou-se que o vereador 

Daniel Soares acompanhou a indicação do líder do governo para os projetos de lei do Poder 

Executivo. 
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Lameh Abdul Rahman Smeili PTdoB Coalizão João Dárcio Ribamar Sacchi PTN Coalizão 

Luiza Cordeiro da Silva PCdoB Coalizão Jose Luiz Ferreira Guimarães PT Coalizão 

Marisa Aparecida de Sa Lima PT Coalizão Laercio Sandes de Oliveira PMN Coalizão 

Moacir de Souza PT Coalizão Lameh Abdul Rahman Smeili PTdoB Coalizão 

Orlando das Graças E Silva PR Coalizão Luiz Campos de Macedo PP Coalizão 

Otávia da Silva Tenório PRP Coalizão Marcelo Nunes Seminaldo PT Coalizão 

Paulo Roberto Cecchinato PP Coalizão Moacir Nillio de Souza PT Coalizão 

Paulo Sérgio Rodrigues Alves PV Coalizão Paulo Sergio Rodrigues Alves PR Coalizão 

Ricardo Rui Rodrigues Rosa PPS Oposição Romildo Virginio dos Santos PSDB Oposição 

Romildo Virginio dos Santos PSDB Oposição Romulo Ornelas de Oliveira PT Coalizão 

Silvana Mesquita da Silva PV Coalizão Samuel Vasconcelos Lopes PT Coalizão 

Unaldo Flores Santos PSB Coalizão Severino Bezerra de Andrade PP Coalizão 

Vitor Amodio PSDC Coalizão 
Vera Lucia Evangelista de 
Souza 

PTdoB Coalizão 

Wagner de Freitas Moreira PR Coalizão Vitor Amodio PSDB Oposição 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – TSE/ Documentos da Câmara Municipal de Guarulhos. 

Na primeira legislatura do período estudado (2009 a 2012) e nos três 

primeiros anos da segunda legislatura (2013 a 2016), faziam oposição ao governo 

apenas 4 vereadores. Em 12 de abril de 2016, o número de opositores dobrou, 

passando para 8 parlamentares.  

Apesar de expressivo, o crescimento da oposição na Câmara de Vereadores 

de Guarulhos não seria suficiente para barrar projetos de lei de autoria do Executivo. 

Com o apoio da base aliada, mesmo projetos que necessitassem de maioria 

qualificada, isto é, 2/3 dos membros da casa5, seriam aprovados, bastando apenas a 

disciplina da coalizão formada. 

Com relação à participação dos vereadores na apresentação de projetos de 

lei na área da educação, houve uma maior predominância de projetos da coalizão de 

apoio ao governo, fato natural, uma vez que estes são maioria na casa legislativa. 

Seguem informações dos autores com maior participação na apresentação de 

projetos: 

Gráficos 19 ao 26: vereadores que mais protocolaram projetos de lei na Câmara 

Municipal de Guarulhos, por ano (2009 a 2016). 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Diferentemente do Congresso Nacional, cuja maioria qualificada é de 3/5. Conforme art. 132 - § 3º 

do Regimento Interno da Câmara de Guarulhos: “Maioria qualificada é a que atinge no mínimo 2/3 

(dois terços) dos membros da Câmara”. 
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Gráfico 19: Gráfico 20: 

  
Gráfico 21: Gráfico 22: 

   
Gráfico 23:  Gráfico 24:  

      
Gráfico 25: Gráfico 26: 

   

Fonte: elaborados ela autora. 
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Apesar de estar em um número bem menor de parlamentares, nota-se a 

participação da oposição no período estudado. Um exemplo é o vereador da 

oposição Eduardo Kamei, que em 2009 apresentou três projetos de lei, dois 

tornaram-se leis e um foi arquivado devido à não reeleição do autor. Em 2010, dos 

quatro projetos apresentados pelo mesmo vereador, três não concluíram a 

tramitação até o final da legislatura e foram arquivados devido a sua não reeleição, e 

um foi aprovado em plenário, sofrendo veto do prefeito. Embora fosse oposição, o 

vereador conseguiu apoio para derrubar o veto. O prefeito questionou judicialmente 

a lei promulgada pela Câmara por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 

– ADIN, que foi considerada inconstitucional. Já em 2011, Eduardo Kamei (PSDB) 

apresentou dois projetos, um foi arquivado devido à não reeleição do autor e um que 

se tornou lei. Percebe-se que, apesar de uma representação pequena, a oposição 

contribuiu ativamente para o processo legislativo, apresentando projetos e 

defendendo sua aprovação em plenário. 

Entre os principais autores de projetos na área de educação no período 

estudado (2009 – 2016) está a Prefeitura. Observa-se que o cenário político na 

cidade de Guarulhos no período foi favorável para que houvesse a aprovação da 

agenda de políticas públicas apresentada pelo chefe do Executivo. No primeiro 

governo e nos três primeiros anos do segundo mandato do prefeito Sebastião 

Almeida – PT, o apoio era de 88%; no último ano houve uma redução deste apoio, 

passando para 76% dos parlamentares, porém essa retração não causou impacto 

na aprovação de projetos, sendo necessário apenas o apoio da coalizão.     

A seguir, apresenta-se a análise dos dados obtidos a partir dos projetos de lei 

protocolados entre os anos de 2009 e 2016. Observou-se a taxa de aprovação dos 

projetos, quanto tempo o projeto tramitou até a sua aprovação, o êxito na aprovação 

das proposituras, a participação legislativa e o poder de veto de cada um dos 

poderes. 

3.4  Duração da tramitação  
 

A duração da tramitação dos processos corresponde ao tempo percorrido 

entre o protocolo e a publicação da lei aprovada. Essa categoria demonstra a 

prioridade dada à aprovação de projetos na área de educação, independentemente 

da autoria. A tabela a seguir apresenta o número de projetos aprovados, ano a ano, 
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a partir da data de seu protocolo, nas duas legislaturas estudadas. A análise deste 

item será realizada no próximo tópico, por serem complementares.  

 

Tabela 10: Projetos de lei que tratavam sobre a política de educação aprovados pela 

Câmara de Guarulhos por ano de protocolo (2009 a 2016) 

   Número de projetos aprovados em: 

   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

P
ro

to
c

o
la

d
o

s
 e

m
: 

2009 32 17 11 2  1  1  

2010 15  10 5      

2011 15   9 5 1    

2012 9    4 2 3   

2013 16     5 10 1  

2014 3      3   

2015 3       3  

2016 1        1 

Fonte: elaborada pela autora 

3.5 Aprovação de projetos 

A taxa de aprovação de projetos apresenta, em termos percentuais, qual o 

número de projetos de lei aprovados, isto é, que tornaram-se lei. Essa informação é 

complementar ao item Duração da Tramitação, e serão analisados conjuntamente.  

Muitos projetos protocolados na última legislatura (2013 - 2016) ainda se 

encontravam em tramitação ao término desta pesquisa. Por isso, é importante 

ressaltar que trata-se de uma fotografia da tramitação dos projetos ao final de 2016 

que será alterada conforme as proposituras forem sendo aprovadas: 

Tabela 11: Taxa de aprovação de projetos de lei que tratavam sobre a política de 

educação na cidade de Guarulhos por ano (2009 a 2016) 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de aprovados/ 

Total protocolado 
32/73 15/36 15/29 9/20 16/54 3/14 3/33 1/7 

Taxa aprovação 44% 42% 52% 45% 30% 21% 9% 14% 

Fonte: elaborada pela autora 

A taxa de aprovação dos projetos protocolados em 2009 ficou em 44%. 

Considerando-se a duração da tramitação, até o primeiro ano subsequente ao 

protocolo, foram aprovados 88% desses projetos. Em 2010, a aprovação foi de 42% 

e os projetos apresentados neste ano foram aprovados entre os anos de 2010 e 

2011. 
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Em 2011, a aprovação foi de 52%, sendo que 60% destes foram aprovados 

no mesmo ano do protocolo. Em 2012, a aprovação foi de 45% e, até o final de 

2013, 67% deste quantitativo já havia sido votado. 

Os projetos apresentados pelo poder Executivo, que tramitavam em regime 

de urgência, foram aprovados no mesmo ano de seu protocolo, conforme será 

apresentado na categoria êxito legislativo. Assim, com base na prevalência de 

aprovações em um prazo muito próximo ao praticado com as proposituras do poder 

Executivo, observa-se que a temática educação foi priorizada pelos parlamentares, 

independentemente de sua autoria.   

Na segunda legislatura estudada, houve uma diminuição do número de 

projetos aprovados. No ano de 2013 a taxa de aprovação foi de 30%, quase todos 

tornaram-se lei entre 2013 e 2014; em 2014, 21%, em 2015, 9% e em 2016 foi de 

14%, estes últimos aprovados no mesmo ano do protocolo.  

Pode-se associar a redução do ritmo do processo legislativo neste segundo 

período estudado (2013 a 2016) com a crise política vivenciada pelo Brasil no plano 

federal. O cenário político na cidade de Guarulhos apresentou momentos críticos, 

sobretudo em 2015, ano marcado por uma greve geral do funcionalismo público e 

em 2016, quando o município passou por mais uma greve dos professores 

municipais, e assistiu ao pedido de impeachment do prefeito Sebastião Almeida, que 

não foi afastado do cargo.  Todos esses eventos causaram reflexo no Legislativo 

municipal, agravado, ainda, pelas eleições municipais no mesmo ano. 

Nesta perspectiva, é possível também observar que a atuação do Legislativo 

municipal é suscetível às contingências de ordem econômica, social e, 

principalmente política, vivenciadas inclusive por outras esferas de governo e 

poderes. No fluxo de eventos históricos, há períodos de continuidade e aquilo que os 

autores Hall e Taylor (2003, p. 201) chamam de “situações críticas”, momentos nos 

quais mudanças institucionais importantes ocorrem e conduzem a um novo trajeto. 

Tal fragilidade pode comprometer a execução da política pública em nível local, se 

esta necessitar de aprovação parlamentar. 

3.6 Participação legislativa 

A análise da participação legislativa permite observar qual dos poderes 

apresentou mais projetos de lei na área de educação. É obtida por meio da 
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somatória de projetos de lei apresentado por cada um dos poderes, conforme 

mostra o gráfico abaixo. 

Gráfico 27: Participação Legislativa dos poderes Legislativo e Executivo da cidade de 

Guarulhos por ano (2009 a 2016) 

 

Fonte: elaborado pela autora 

O número de proposituras apresentadas pelos parlamentares no período 

estudado foi superior ao protocolado pelo poder Executivo. 

Os projetos de lei do Executivo municipal oferecem maiores chances de 

serem aprovados e executados se comparados aos projetos apresentados pelos 

parlamentares. As proposituras de autoria da Prefeitura partem de situações reais 

que precisam sofrer a intervenção estatal e, para o Executivo municipal, esse 

diagnóstico é obtido facilmente, uma vez que é a Prefeitura quem detém os dados. 

Além disso, essas propostas já contam com uma previsão nas peças orçamentárias, 

cuja elaboração é de competência do poder Executivo.  

Quanto aos parlamentares, é comum que apresentem muitas proposituras, 

visando a alcançar o eleitorado e grupos de interesse, sem que haja a probabilidade 

de se tornarem leis (Montero, 2007; Limongi; Figueiredo, 1995; Andrade, 1998). O 

Legislativo municipal está mais próximo ao eleitorado, sofre maior pressão popular 

para a apresentação de propostas que deem respostas às demandas locais, 

exigindo um protagonismo dos parlamentares na apresentação de proposituras. 

Diversamente, no plano federal, grande parte dos projetos de lei apreciados pelos 

parlamentares é apresentada pelo governo ou é de seu interesse (Araújo, 2014). 
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Observa-se, assim, diferenças no funcionamento das coalizões formadas nos 

âmbitos municipal e federal.  

Grande parte dos projetos protocolados por vereadores tratam sobre a 

criação de programas e serviços de atendimento à população e sobre a inclusão de 

temáticas no currículo escolar. Estes projetos, quase sempre trazem uma obrigação 

à Prefeitura, o que fere a separação dos poderes, ou extrapolam a competência 

municipal de legislar. Na maioria das vezes, exigem uma regulamentação que é 

realizada pelo poder Executivo, através da publicação de um decreto. Assim, 

algumas leis de autoria parlamentar, aprovadas pela câmara e que não sofreram o 

veto do prefeito, nunca chegam a ser executadas, por falta do decreto 

regulamentador.  

Destarte, pode-se, a partir de uma análise dos dados colhidos, inferir que os 

parlamentares participam de uma forma ativa nas discussões sobre a política de 

educação no município, fato evidenciado pelo número de proposituras apresentadas. 

Porém, essas intervenções no campo legislativo não alteram a realidade municipal 

no que tange a política de educação, uma vez que, na sua maioria, não são 

executáveis. 

Por fim, um último aspecto a ser observado é a redução de número de 

projetos apresentados no transcorrer da legislatura. Isso, provavelmente, se deve ao 

fato de que, ao iniciar o mandato, os vereadores apresentam suas ideias e 

demandas de eleitores, expressas através do protocolo de inúmeros projetos de lei. 

Ao decorrer da legislatura o número de projetos tende a cair, uma vez que as 

principais bandeiras já foram representadas. Observa-se também uma corrida pela 

apresentação de proposituras logo no início da legislatura, pois os projetos com 

temáticas já apresentadas são preteridos, podendo haver o arquivamento ou a fusão 

com o projeto mais antigo, desde que haja concordância entre os autores.   

3.7 Êxito Legislativo 

O êxito legislativo6 corresponde à relação entre o que é apresentado e o que 

é efetivamente aprovado por cada um dos poderes, demonstrando qual deles atua 

com maior eficiência na produção de leis.  

                                                             
6 O indicador êxito legislativo foi utilizado por Montero (2007) e mostrou-se apropriado para ser empregado 

neste estudo. 
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Entre os anos de 2009 e 2015, o poder Executivo apresentou taxa de 100% 

de êxito legislativo, isto é, todas as proposituras que tratavam sobre política de 

educação, tramitaram, receberam pareceres das comissões e votos suficientes para 

a sua aprovação em plenário. Em 2016, o único projeto apresentado pela prefeitura 

não foi votado antes do término da legislatura, rompendo com a sequência exitosa. 

O mesmo não foi verificado nas proposituras de autoria dos vereadores. 

Nota-se que altas taxas de êxito do poder Executivo no âmbito municipal são 

semelhantes às observadas por Limongi; Figueiredo (2009, p. 79), em seu estudo no 

Congresso Nacional, e evidenciam que, sempre que submetida ao poder Legislativo, 

a agenda do Executivo é aprovada. Tal fato pode ocorrer devido a acordos 

realizados previamente (Couto, 1998), que permitem ao poder Executivo apresentar 

somente as proposituras que já encontram o apoio necessário para a aprovação, 

diminuindo a incerteza (Limongi, 2006).  

O êxito legislativo dos parlamentares é obtido a partir da porcentagem que 

representa o número de projetos aprovados e com veto rejeitado pelo plenário sobre 

o total de projetos apresentados pelos vereadores, excluindo-se os projetos que 

ainda de se encontram em tramitação. Esse cálculo origina os seguintes resultados 

para o Êxito legislativo dos parlamentares:  

Tabela 12: Êxito legislativo de projetos de lei, de iniciativa dos parlamentares, que tratavam 

sobre a política de educação na cidade de Guarulhos, por ano (2009 a 2016) 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Êxito 44% 45% 46% 42% 48% - - 20% 

Fonte: elaborada pela autora 

Na primeira legislatura estudada observou-se uma constância na taxa de êxito 

legislativo dos parlamentares, que ficou entre 42% e 46%. O ano de 2013 

apresentou uma alta: 48%. Nos dois anos seguintes, porém, não houve a aprovação 

de projetos que tratassem sobre a política de educação até a finalização desta 

pesquisa. Em 2016, apenas um projeto de autoria parlamentar se tornou lei. 

Ao enumerar os projetos de iniciativa parlamentar e de iniciativa do Executivo 

aprovados pode-se verificar que o parlamento apresenta um papel secundário na 

produção legislativa. As proposituras de maior relevância são apresentadas pela 
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Prefeitura, que já sabe previamente o posicionamento de sua base coligada. Dessa 

forma, todas são aprovadas em regime de urgência, obtendo um alto índice de êxito 

legislativo. 

Assim, é preciso considerar que a Prefeitura apresenta um pequeno número 

de proposituras, porém é o Executivo que detém a prerrogativa de iniciar o processo 

legislativo da maior parte das temáticas, como por exemplo, daquelas que incidam 

em aumento nos gastos públicos. Verifica-se com isso uma restrição do campo de 

atuação legislativa dos vereadores, que, apresentam mais projetos, porém muitos 

deles com vício de iniciativa, sendo rejeitados ou vetados pelo poder Executivo.   

3.8 Poder de veto  

Nesta pesquisa, poder de veto é compreendido como o instrumento utilizado 

pelas casas legislativas e pelo poder Executivo a fim de impedir que proposituras 

prosperem e sejam aprovadas. Pode-se considerar que o Legislativo o faz quando 

rejeita projetos do poder Executivo em sua deliberação ou quando as comissões 

posicionam-se contrariamente, barrando a tramitação, ou ainda, quando os 

parlamentares votam contra o projeto em plenário. 

Já o poder Executivo, ao recepcionar uma lei aprovada pela Câmara, pode se 

pronunciar, sancionando a lei ou vetando-a parcial ou totalmente. No caso de veto, 

ele ainda pode ser derrubado pelos parlamentares e, nesses casos, a lei é 

promulgada pela Câmara. 

Se o veto for derrubado, o poder Executivo ainda dispõe de um último recurso 

que é o de questionar judicialmente a constitucionalidade da norma promulgada pela 

câmara, ingressando com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN, que se 

comporta como um mecanismo de controle.  

Nessas situações, observa-se que o processo decisório é iniciado por um 

agente (governo ou parlamentar), que, representando interesses sociais ou pessoais 

deseja tornar sua proposta uma lei. Porém, essas pretensões podem ser 

questionadas por outros interessados que se sintam afetados pelo projeto inicial 

(Andrade, 1998, p. 25).   

Como já mencionado, as comissões podem barrar a tramitação das 

proposituras emitindo pareceres contrários. O que se verificou no período analisado 

foi que, quase todos os projetos que tratavam sobre a política de educação, 

apresentados pela Prefeitura, chegaram à votação em plenário com parecer 
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favorável das comissões envolvidas. A Comissão de Educação teve em sua 

composição uma maioria da base governista, não havendo disparidades entre o que 

foi indicado pelo líder do governo e o voto dos parlamentares, conforme Limongi, 

(2010) observou: o poder Executivo pode contar com a obediência da base de apoio 

ao que for indicado pelo líder do governo. 

Já a Prefeitura, vetou alguns projetos, a grande maioria de autoria de 

vereadores de sua base aliada, visto que foram eles também os que mais 

protocolaram projetos. Alguns vetos foram mantidos pelos vereadores e outros 

foram rejeitados, conforme segue: 

Gráfico 28: Projetos de lei sobre a política de educação vetados pelo poder Executivo da 

cidade de Guarulhos por ano (2009 a 2016) 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 Houve um número maior de vetos rejeitados pelos parlamentares que aqueles 

mantidos. Porém, todos os vetos derrubados pelos parlamentares sofreram ADIN, 

acatada pelo Judiciário, que suspendeu, assim, o efeito das leis promulgadas pela 

Câmara.  

A partir das informações apresentadas, pode-se asseverar que o chefe do 

Executivo utilizou muito mais o seu poder de veto, desobrigando-se do cumprimento 

de normas que tiveram vício ou inconstitucionalidade em seu conteúdo, enquanto os 

parlamentares, em sua maioria, mantiveram-se obedientes nas deliberações e 

votações dos projetos de autoria do Executivo. 
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Conclusão 
 

 Na divisão espacial de poder determinado pelo federalismo brasileiro, ao 

município coube uma parcela importante da execução da política de educação. Tal 

fato foi impulsionado pelas diretrizes de descentralização trazidas pela Constituição 

de Federal de 1988, que propiciou mecanismos de fortalecimento financeiro aos 

entes subnacionais para que pudessem ter autonomia para executar as políticas 

(Abrucio, 2010; Souza, 2013; Bucci; Vilarino, 2013). 

 O financiamento da educação é realizado por meio de transferências 

obrigatórias aos Fundos de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério – FUNDEB, havendo 27, um para cada estado da 

federação e distrito federal.  A vinculação do orçamento é prevista nas leis 

orçamentárias, que são apresentadas anualmente pelo poder Executivo à casa 

legislativa de cada ente federativo. 

 Além da aprovação do orçamento, o poder Legislativo participa do processo 

de elaboração de leis que versam sobre políticas públicas, entre elas a política de 

educação. Tal responsabilidade coloca o Legislativo em uma importante posição 

dentro do ciclo das políticas públicas e no processo decisório.  

 Neste cenário se insere esta pesquisa, realizada no Legislativo do Município 

de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A partir do levantamento dos 

projetos de lei protocolados entre os anos de 2009 e 2016, que abordavam a política 

de educação e que foram encaminhados para a análise da Comissão Permanente 

de Educação da Câmara de vereadores da cidade, buscou-se verificar a 

participação do poder Legislativo na construção de políticas públicas de educação 

no âmbito municipal. 

 Observou-se que as comissões permanentes nas casas legislativas 

representam um espaço privilegiado de discussões dentro do poder Legislativo, 

conforme apresentado por Freitas (2015). Porém, a atuação da comissão está 

submetida ao interesse dos vereadores que a compõem, confirmando a ressalva do 

autor Lima Junior (1993, p. 31): “[...] dentro do Legislativo, o que conta é o 

parlamentar”.  

A comissão de educação da Câmara de Guarulhos foi composta, na maior 

parte do período estudado, por vereadores da coligação do governo, o que 
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favoreceu a aprovação da agenda de políticas públicas na área de educação 

apresentada pela Prefeitura. Os projetos de lei protocolados por vereadores não 

seguiram necessariamente os interesses do governo, conforme já observado por 

Araújo (2014), mas se configuraram como uma resposta dos parlamentares ao 

eleitorado e grupos específicos, assim, como resultado, verificou-se um número 

maior de projetos protocolados por vereadores, porém, sem que houvesse a 

probabilidade de se tornarem leis, fato observado nas pesquisas de Montero (2007), 

Limongi e Figueiredo (1995) e Andrade (1998). Tal fato é comprovado pelo elevado 

número de projetos que são arquivados por apresentarem vício de iniciativa, por 

inconstitucionalidade ou por não ser matéria de competência municipal. Quando 

aprovados, tais projetos foram vetados pelo poder Executivo. Verificou-se que, ainda 

que se tornassem leis, a maioria dos projetos de autoria dos parlamentares não 

eram factíveis, devido à ausência de decreto regulamentador do poder Executivo 

para serem aplicadas. 

Constatou-se que as características das instituições importam para a análise 

das políticas públicas. As regras do processo legislativo favorecem uma maior 

influência do poder Executivo no resultado, isto é, na aprovação da agenda das 

políticas públicas. Da mesma forma, a posição dos atores e seus partidos políticos 

dentro da rede de instituições envolvidas influenciaram as decisões sobre a 

aprovação dos projetos, confirmando os achados de Hall e Taylor (2003) que 

associam as assimetrias de poder ao funcionamento e desenvolvimento das 

instituições, dentro de uma concepção de valorização das trajetórias. 

O poder Executivo ocupa uma posição de protagonista se comparado ao 

poder Legislativo na definição das políticas públicas que serão implementadas no 

município. Ainda assim, verifica-se que há constrangimentos legais e fiscais que 

limitam e direcionam a atuação do poder Executivo, sobrando pouca margem 

discricionária para o governo municipal. Como exemplo, observa-se que a 

aprovação de determinadas regras no âmbito municipal está vinculada ao 

oferecimento de recursos financeiros do governo federal, fato que demonstra a 

coordenação dentro do Estado federativo brasileiro para a oferta da política pública 

de educação (Cury, 2010; Abrucio, 2010).  

Nota-se que o contexto político vivenciado pelo país influenciou a aprovação 

de projetos que tratavam sobre a política pública de educação no âmbito municipal. 
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Tal fato corrobora para os achados de Hall e Taylor (2003) que apontam que, de 

acordo com a corrente neoinstitucionalista, forças ativas produzem em todo lugar os 

mesmos resultados e apoiam uma concepção de que essas forças são modificadas 

pelas características de cada contexto local. 

Por fim, com base no número de proposituras apresentadas pelos vereadores 

durante o período estudado, é possível inferir que os parlamentares demonstram 

interesse pela política de educação no município. Pondera-se, porém, que a 

estrutura institucional privilegiou a aprovação de projetos de lei de autoria do poder 

Executivo, que ainda contou com o apoio dos parlamentares, tanto na Comissão de 

Educação, quanto no plenário, para a aprovação da sua agenda.  

Assim, dentro das condicionantes de divisão espacial de poder apresentadas 

pelo federalismo brasileiro e pelo contexto político e social vivenciado pelo país no 

período estudado, o poder Legislativo de Guarulhos apresentou-se como um 

coadjuvante dentro do processo decisório da política de educação, já condicionada 

por parâmetros apresentados pelo governo federal para sua execução e custeio.  
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Anexos 

Projetos de Lei 2009: 

Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores 

 
 

Parecer Observações 

1 2009 7402 2015 
Veto 

Rejeitado 
"Implantação da seleção de reciclagem do 
lixo escolar aliado à educação ambiental". 

GUTI 
Conjunto 
Favorável 

A Comissão da Criança e do 
Adolescente enviou 

memorando ao autor: lei já 
existente. Aprovado o 

Substitutivo nº 01 autoria 
Comissão de Meio Ambiente - 
Em 29.09.16 o TJ concedeu 

liminar suspendendo a 
vigência e eficácia desta Lei - 

ADIN nº 2159578-
09.2016.8.26.0000 – 

Processo Adm. Câmara nº 
3042/16 

7 2009 - 2010 Tramitando 

'“Inclui no currículo escolar da rede 
municipal de ensino de Guarulhos, a 

disciplina de orientação política e 
econômica”. 

GUTI, PASTOR 
ANISTALDO 

Não  

14 2009 6560 2009 
Veto 

Rejeitado 

"A instituição do Programa de Transporte 
Escolar Municipal Gratuito aos alunos 

matriculados nas escolas municipais de 
educação infantil, de ensino fundamental, 
de educação especial e de educação de 

jovens e adultos". 

PROFESSORA 
ENEIDE,PROF. 
MARISA DE SÁ 

Conjunto 
Favorável 

Aprovado o Substitutivo .nº 01 
e emendas (das autoras) - Em 

27.01.10 o TJ suspendeu a 
Lei promulgada pela CMG na 
ADI nº 990.10.030997-8 - Em 
24.03.10 esclareceu que a Lei 

suspensa foi a promulgada 
pela CMG - Em 06.10.10 o TJ 
declarou inconstitucional a Lei 
promulgada pela CMG - Proc. 

Adm. Câmara nº 327/10 

18 2009 - 2010 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"Cria no Município de Guarulhos o 
Programa de Proteção à Voz do 

Professor". 
DR. RICARDO RUI Não 

Retirado pois existe Lei nº 
6427/08 sobre o assunto 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa 

 
 

Autores Parecer Observações 

21 2009 6503 2009 
Veto 

Rejeitado 

"Instituição do Programa de Ensino de 
Música nas escolas municipais de 

educação infantil, de ensino fundamental, 
de educação especial e de educação de 

jovens e adultos". 

PROFESSORA 
ENEIDE 

Conjunto 
Favorável 

Em 23.08.10 o TJ suspendeu 
os efeitos da Lei promulgada 

pela Câmara, em ADI nº 
990.10.378174-0 - Proc. Adm. 

Câmara nº 1383/10 - Em 
16.11.11 o TJ declarou 

inconstitucional a presente Lei 
- Proc. Adm. nº 1383/10 

24 2009 - 2010 
Arquivado 
pela CCJ 

"Institui o Programa Lixo Reciclado nas 
escolas municipais e estaduais no 

Município de Guarulhos". 
GILENO Não 

Arquivado pela CCJ art. 123 
do Regimento Interno 

26 2009 - 2010 
Arquivado 
pela CCJ 

"Inserção da periodicidade do teste 
glicêmico entre estudantes da rede de 
ensino público municipal de Guarulhos, 
nas ações programáticas de prevenção 

referente ao diabetes". 

GILENO Não 
Arquivado pela CCJ conforme 
Art. 123 do Regimento Interno 

38 2009 6596 2009 
Veto 

Rejeitado 

"Institui nas escolas da rede pública de 
ensino o Programa Especial de 

Diagnóstico da Dislexia". 
ALAN NETO 

Conjunto 
Favorável 

Aprovado o Substitutivo e 
emenda do autor - Em 

29.01.10 o TJ suspendeu os 
efeitos desta Lei em ADI nº 

990.10.31011-9 - Em 
01.09.10 o TJ declarou a Lei 
inconstitucional – Proc. Adm. 

Câmara nº 762/10 

43 2009 6773 2010 
Veto 

Rejeitado 

"Altera a Lei Municipal nº 6068/05, que 
trata do fornecimento gratuito de 

uniformes aos alunos matriculados na 
rede municipal de ensino". 

GUTI 
Conjunto 
Favorável 

Aprovado o Subst.01 - Em 
19.01.11 o TJ suspendeu os 
efeitos desta Lei em ADI nº 

0006.140-70.2011.8.26.0000 - 
Em 26.10.11 o TJ declarou 
esta Lei inconstitucional – 

Proc. Adm. Câmara nº 119/11 

44 2009 - 2009 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"A criação do Programa de Transporte 
Escolar Municipal Gratuito". 

PROFESSORA 
MARISA DE SÁ 

Não Reestudo 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores 

 
 

Parecer Observações 

46 2009 - 2009 

Arquivado 
devido Não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Alteração da Lei nº 6058/05, instituindo 
piso salarial mínimo dos profissionais da 

educação". 

PROFESSORA 
ENEIDE 

Não 
Arquivado conforme o Artigo 

188 do Regimento Interno 

47 2009 - 2009 

Arquivado 
devido Não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Assegura a inclusão digital aos alunos da 
rede pública municipal de ensino de 

Guarulhos". 

PROFESSORA 
ENEIDE 

Não 
Arquivado conforme o Artigo 
188 do Regimento Interno. 

48 2009 6571 2009 Aprovado 
"Estabelece normas voltadas para a Lei de 

Responsabilidade Educacional da rede 
municipal de ensino". 

PROFESSORA 
ENEIDE 

Conjunto 
Favorável 

- 

50 2009 6757 2010 Aprovado 

"A universalização e a reformulação das 
bibliotecas nas instituições de ensino 
municipais, constituindo a Biblioteca-

Cidadã". 

LAMÉ 
Conjunto 
Favorável 

Aprovado o Substitutivo n. 01 

56 2009 - 2009 
Arquivado 
pela CCJ 

"Autoriza a Prefeitura de Guarulhos a 
firmar convênio com os estabelecimentos 

comerciais do Município que 
disponibilizem acesso à internet". 

EDMILSON 
AMERICANO 

Não 

Arquivado pela CCJ art. 123 
Regimento Interno - 

memorando não respondido 
pelo autor 

61 2009 - 2009 
Arquivado 
pela CCJ 

"Autoriza as Associações de Pais e 
Mestres das escolas da rede municipal de 
ensino a receberem materiais ou verbas 

da iniciativa privada". 

EDMILSON 
AMERICANO 

Não 
Arquivado pela CCJ - art. 123 

do Regimento Interno. 

64 2009 6533 2009 Aprovado 

"O desenvolvimento nas escolas 
municipais de Guarulhos de trabalho de 
conscientização de posse e propriedade 

responsável de animais domésticos". 

GUTI 
Conjunto 
Favorável 

- 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores 

 
 

Parecer Observações 

65 2009 - 2009 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"Institui o Programa Cinema na Escola, no 
Âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação". 
GUTI Não 

CCJ enviou memorando 
sugerindo reestudo da 

matéria 

80 2009 - 2009 

Arquivado 
devido Não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"A inserção da periodicidade do teste 
glicêmico entre os estudantes da rede de 

ensino municipal, nas ações 
programáticas de prevenção referente ao 

diabetes". 

MARCELO 
ALBUQUERQUE 

Não 
Arquivado conforme o Artigo 

188 do Regimento Interno 

88 2009 6495 2009 Aprovado 

"A criação do "PAS" - Programa de 
Alimentação Saudável, nas escolas da 

rede pública municipal de ensino da 
cidade de Guarulhos". 

PROFESSORA 
MARISA DE SÁ 

Conjunto 
Favorável 

Aprovado o Substitutivo nº 01 
(autor) 

90 2009 - 2009 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"Estabelece que alunos da educação 
básica do Município de Guarulhos, com 

menor rendimento escolar, tenham 
atendimento educacional psicológico 
especializado, gratuito e obrigatório". 

OTÁVIA TENÓRIO Não Reestudo 

93 2009 - 2009 
Arquivado 
pela CCJ 

"Cria função de educador social nas 
escolas de ensino fundamental do 

Município de Guarulhos". 
OTÁVIA TENÓRIO Não 

Arquivado pela CCJ - art. 123 
do Regimento Interno - 

memorando enviado ao autor 
não respondido 

120 2009 - 2009 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Institui o passe livre para os estudantes 
nos transportes coletivos do Município de 

Guarulhos". 
JONAS DIAS Não 

Arquivado conforme o Artigo 
188 do Regimento Interno 

123 2009 6526 2009 Aprovado 
"Altera o inciso V do artigo 3º da Lei nº 
5647/01 que dispõe sobre o Conselho 

Municipal de Alimentação Escolar". 
PREFEITURA 

Individuais 
Favoráveis 

- 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores 

 
 

Parecer Observações 

126 2009 6642 2010 Aprovado 

"Altera os artigos 1º, 2ºá e 3º da Lei 
Municipal nº 3304/88, que trata da 

obrigatoriedade de execução do Hino do 
Município nas escolas municipais de 

educação infantil de Guarulhos". (Revoga 
a Lei nº 3304/88). 

EDUARDO KAMEI 
YUKISAKI 

Conjunto 
Favorável 

Aprovado o Substitutivo n.01 
do autor 

128 2009 6546 2009 Aprovado 

"Institui a campanha de esclarecimento 
aos pais, alunos e professores acerca do 

crime de pedofilia junto às escolas 
públicas e privadas". 

OTÁVIA TENÓRIO 
Conjunto 
Favorável 

Aprovado o Substitutivo nº 01 
autor 

133 2009 - 2009 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"Regularização de Cursinhos Comunitários 
Preparatórios ao Vestibular". 

PROFESSOR 
RÔMULO ORNELAS 

Não 
CCJ enviou memorando 
sugerindo reestudo da 

matéria 

143 2009 - 2009 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"A prevenção e controle de diabetes nas 
crianças e adolescentes matriculados nas 

creches e demais estabelecimentos de 
ensino da rede pública municipal". 

MARCELO 
ALBUQUERQUE 

Não 
Arquivado conforme o Artigo 

188 do RI. 

152 2009 - 2009 
Veto 

Mantido 

"Inclusão de um computador e um 
Datashow em cada sala de aula dos 

alunos comdeficiência auditiva na rede 
municipal". 

ROMILDO SANTOS 

Individuais 
Favoráveis 

e 
Contrários 

Comissão de Educação pediu 
informações ao autor. 

166 2009 6769 2010 
Veto 

Rejeitado 

"A fiscalização das merendas escolares 
servidas aos estudantes da rede municipal 

de ensino do Município de Guarulhos". 
GUTI 

Conjunto 
Favorável 

Aprovado o Substitutivo nº 01 
do autor. Em 09.03.11 o TJ 
indeferiu pedido de liminar 
p/suspensão desta Lei em 

ADI nº 990.10.574693-4 - Em 
14.09.11 o TJ declarou esta 

Lei inconstitucional – 
Processo Administrativo 

Câmara nº 410/11 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa 

 
 

Autores Parecer Observações 

167 2009 - 2009 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"Estabelece normas voltadas para a Lei de 
Responsabilidade Educacional do 

Município de Guarulhos". 
GUTI Não 

CCJ enviou memorando 
sugerindo reestudo da 

matéria 

168 2009 - 2009 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"Criação do passe livre estudantil p/ 
estudantes de baixa renda do Município 

de Guarulhos". 

PROFESSOR 
RÔMULO ORNELAS 

Não 
CCJ enviou memorando 

devido já existir matéria sobre 
o tema - PL 120/09 

169 2009 6567 2009 
Veto 

Mantido 

"Utilização de software livre em 
computadores utilizados em 
estabelecimentos públicos." 

PROFESSOR 
RÔMULO ORNELAS 

Conjunto 
Favorável 

Aprovado o Substitutivo nº 01 
do autor 

173 2009 - 2010 Tramitando 
"Institui a obrigatoriedade de todas as 

escolas municipais usarem água filtrada 
para fazer a merenda escolar". 

GUTI, PASTOR 
ANISTALDO 

Não - 

175 2009 - 2010 
Arquivado 
pela CCJ 

"Garante aos alunos da rede pública 
municipal de ensino de Guarulhos, escolas 

e creches conveniadas o direito à 
alimentação diferenciada de acordo a 

suprir carências alimentares especiais aos 
portadores de desnutrição, diabetes, 

dislipidemias, alergias, i 

PROFESSORA 
MARISA DE SÁ 

Não 

CCJ enviou memorando 
enviado à autora que não 

respondeu. Arquivado 
conforme o Artigo 188 do 

Regimento Interno. 

176 2009 6661 2010 
Veto 

Mantido 

"Institui a Política Municipal de Combate à 
Obesidade e ao Sobrepeso no Município 

de Guarulhos". 

PROFESSORA 
MARISA DE SÁ 

Conjunto 
Favorável 

Aprovado o Substitutivo nº 01 
da autora 

177 2009 6579 2009 Aprovado 

"Institui a Semana da Alimentação no 
calendário oficial da rede pública municipal 

de ensino de Guarulhos, escolas e 
creches conveniadas". 

PROFESSORA 
MARISA DE SÁ 

Conjunto 
Favorável 

- 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa 

 
 

Autores Parecer Observações 

183 2009 6881 2011 Aprovado 
"A implantação do Programa "Xadrez 

Escolar". 
LAMÉ 

Conjunto 
Favorável 

Aprovado o Substitutivo nº 01 
autor 

185 2009 - 2009 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"Redução de tarifa no transporte público 
para estudantes e professores 
regularmente cadastrados em 
estabelecimentos de ensino". 

LAMÉ Não 

CCJ parecer contrário - 
enviou memorando 

comunicando vício de 
inciativa. 

201 2009 - 2009 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"A reserva de assentos (carteiras 
escolares) destinados aos alunos que 

escrevam com a mão esquerda". 
DR. ADEMIL GÓES Não 

Arquivado conforme o Artigo 
188 do Regimento Interno. 

203 2009 - 2010 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"Torna obrigatório a execução do Hino 
Nacional nas escolas Municipais e 

particulares do Município de Guarulhos". 

ERALDO 
SOUZA,ERALDO 

SOUZA 
Não 

CCJ enviou memorando 
sugerindo reestudo da 

matéria 

206 2009 6568 2009 Aprovado 

"Fica o Poder Executivo responsável por 
instituir a campanha de combate ao 

bullying, de ação interdisciplinar e de 
participação comunitária, nas escolas 
públicas e privadas do Município de 

Guarulhos". 

GUTI 
Conjunto 
Favorável 

Aprovado o Substitutivo nº 01 

211 2009 6585 2009 Aprovado 

"Instituição do Programa Menina dos 
Olhos". (Revoga as Leis n.º 2769/83, 
4306/93, 5013/97, 6311/07 e cria a 

Semana da Visão). 

COMISSÃO DA 
CRIANÇA, DO 

ADOLESCENTE E 
DA JUVENTUDE 

Conjunto 
Favorável 

Aprovado o Substitutivo nº 02 
com emenda do autor 

212 2009 - 2009 Tramitando 
"A criação do Programa Municipal 

Universidade para Todos - PROUNI 
Guarulhos". 

EDMILSON SOUZA Não - 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa 

 
 

Autores Parecer Observações 

225 2009 6768 2010 Aprovado 
"A obrigatoriedade de curso específico 

para condutores e auxiliares de transporte 
escolar de crianças c/deficiência". 

SILVANA 
Conjunto 
Favorável 

- 

242 2009 - 2010 
Arquivado 
pela CCJ 

"Institui a Campanha Permanente de 
Conscientização Acerca da Doação de 

órgãos, tecidos e sangue nas escolas de 
ensino fundamental no Município". 

TONINHO 
MAGALHÃES 

Não 
CCJ enviou memorando não 

respondido pelo autor. 

246 2009 6601 2009 
Veto 

Rejeitado 

"O Programa de Alimentação Escolar para 
os educandos jovens e adultos que fazem 
parte do movimento de alfabetização de 

adultos do Município de Guarulhos 
coordenados e/ou conveniados pela 
Secretaria Municipal de Educação." 

PROFESSORA 
MARISA DE SÁ 

Conjunto 
Favorável 

Aprovado o Substitutivo nº 01 
- Em 16.03.10 o TJ concedida 

liminar em ADI nº 
990.10.1100007-0 

suspendendo os efeitos desta 
Lei - Em 22.09.10 o TJ 

declarou esta Lei 
inconstitucional – Proc. Adm. 

Câmara nº 726/10 

254 2009 - 2009 Tramitando 

"Autoriza a Prefeitura de Guarulhos a 
implantar cursos técnicos 

profissionalizantes na rede municipal de 
ensino". 

ELMER JAPONÊS Não - 

281 2009 6582 2009 Aprovado 
"Institui o Programa Paternidade 

Responsável". 

COM.DEF.DOS 
DIR.DA CRIANÇA, 

DO ADOLESCENTE 
E DA JUVENTUDE 

Conjunto 
Favorável 

Aprovado com a emenda do 
autor 

290 2009 6808 2011 
Veto 

Rejeitado 

"Assegura aos estudantes de cursinhos 
pré-vestibulares comunitários o 

pagamento de 50% do valor dos ingressos 
cobrados em espetáculos esportivos, 

culturais e de lazer". 

PROFESSOR 
RÔMULO ORNELAS 

Conjunto 
Favorável 

Em 28.04.11 o TJ suspendeu 
os efeitos desta Lei em ADI nº 
0080997-87.2011.8.26.0000 - 

Em 26.10.11 declarada 
inconstitucional - Proc. Adm. 

Câmara nº 797/11 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores 

 
 

Parecer Observações 

298 2009 - 2010 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"A criação do Programa Municipal de 
Ensino de Xadrez nas escolas municipais 

de ensino fundamental". 

PROFESSORA 
ENEIDE 

Não 
Arquivado conforme o Artigo 
188 do Regimento Interno. 

301 2009 - 2009 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Restrições ao uso de álcool etílico em 
Centros Municipais de Educação Infantil, 

Escolas Municipais e Creches Municipais". 

PROFESSORA 
ENEIDE 

Não 
Arquivado conforme o Artigo 
188 do Regimento Interno. 

308 2009 6549 2009 Aprovado 

"Desafetação e doação de bem público 
municipal ao serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial - SENAI para 
implantação de unidade de ensino 

profissionalizante". 

PREFEITURA 
Conjunto 
Favorável 

- 

321 2009 - 2009 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Institui o Programa Escola de Pais no 
Município de Guarulhos". 

OTÁVIA TENÓRIO Não 
Arquivado conforme o Artigo 
188 do Regimento Interno. 

322 2009 6732 2010 Aprovado 

"A obrigatoriedade da instalação de 
torneiras temporizadas de acionamento 
por pressão ou automático em lavatórios 

de todas as escolas e órgãos municipais". 

EDUARDO SOLTUR 
Conjunto 
Favorável 

- 

324 2009 - 2009 

Rejeitado 
pelas 

comissões 
de mérito 

"Institui a inclusão dos estudos de 
prevenção e combate ao uso de drogas 

psicoativas lícitas e ilícitas nos currículos 
das escolas municipais de Guarulhos". 

LAMÉ 
Individuais 
Contrários 

- 

329 2009 - 2009 Tramitando 

"Fornecimento de cartilhas contendo 
informações sobre a educação, 

reutilização, preservação e uso racional de 
água a todos os alunos regularmente 

matriculados na rede de ensino municipal". 

GUTI Não - 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores 

 
 

Parecer Observações 

342 2009 6564 2009 Aprovado 

"Criação de emprego público de Agente 
Escolar e de vagas de Assistente de 

Gestão Escolar, Cozinheira III, Agente de 
Desenvolvimento Infantil, Diretor de 

Escola, Professor de Educação Básica I e 
Supervisor de Ensino, lotados na 

Secretaria de Educação." 

PREFEITURA 
Conjunto 
Favorável 

- 

347 2009 - 2010 
Veto 

Mantido 
"Implanta na rede municipal de ensino um 

Núcleo de Apoio ao Estudante". 
PROFESSOR JESUS 

Individuais 
Favoráveis 

e 
Contrários 

Aprovado o Substitutivo nº 01 

356 2009 6696 2010 Aprovado 
"A criação do Concurso Anual de Redação 
entre os alunos da rede pública de ensino 

sobre a valorização do idoso". 
ZÉ LUIZ 

Conjunto 
Favorável 

- 

364 2009 6565 2009 Aprovado 

"Criação e extinção de vagas de empregos 
públicos, nas áreas de administração, 

saúde e educação, altera a Lei nº 6359/08 
e revoga a Lei nº 5453/99". 

PREFEITURA 
Conjunto 
Favorável 

Aprovado com emenda 

371 2009 7122 2013 Aprovado 

"A oficialização no Município de Guarulhos 
do Dia da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica em 23 de 

setembro". 

PROFESSOR 
RÔMULO ORNELAS, 

PROFESSORA 
ENEIDE 

Individuais 
Favoráveis 

Aprovado com emenda 

389 2009 6653 2010 
Veto 

Rejeitado 
"Institui o Projeto Guarulhos Olímpico nas 

Escolas Municipais". 
NOVINHO BRASIL 

Conjunto 
Favorável 

Aprovado o Substitutivo nº 01 
do autor - Em 03.05.10 o TJ 
suspendeu os efeitos desta 

Lei em ADI nº 990.10.200197-
0 - Em 03.02.11 o TJ declarou 

esta Lei inconstitucional - 
Proc. Adm. Câmara nº 891/10 

390 2009 - 2010 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Cria as Unidades Municipais de 
Educação em Ambiente Hospitalar - 

UMEAH". 

EDUARDO KAMEI 
YUKISAKI 

Conjunto 
Favorável 

Arquivado conforme o Artigo 
188 do Regimento Interno. 

Comissão de Direito da 
Criança e Adolescente pediu 

informações ao Poder 
Executivo 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores 

 
 

Parecer Observações 

391 2009 - 2010 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Municipal”. (Limita nº de 

crianças em sala de aula). 

COM. EDUCAÇÃO E 
CULTURA 

Não 
Arquivado conforme o Artigo 
188 do Regimento Interno. 

397 2009 - 2009 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Institui no Município de Guarulhos o 
PROGRAMA OSSO DURO DE ROER que 

consiste na realização do exame de 
osteossonografia p/rastreamento de 

colágeno, nas escolas da rede municipal e 
conveniada". 

DR. RICARDO RUI Não 
Arquivado conforme o Artigo 
188 do Regimento Interno. 

402 2009 - 2009 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"A promoção do ensino da capoeira como 
forma de integração entre a comunidade e 

a escola da rede pública municipal, 
através de estudos, pesquisas e outras 

atividades que visem a 
interdisciplinaridade e Inter 

institucionalidade, através da prática da 
capoeira.” 

ÍNDIO DE CUMBICA Não 
Arquivado conforme o Artigo 
188 do Regimento Interno. 

404 2009 6608 2009 Aprovado 

"A regulamentação do Conselho Municipal 
de Alimentação Escolar e revoga os 

artigos 2º a 7º da Lei nº 5647/01, a Lei nº 
6526/09 e os Decretos Municipais n.º 

21241/01 e 22620/04". 

PREFEITURA 
Conjunto 
Favorável 

Aprovado com emenda 

405 2009 - 2009 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Altera o "caput" do art. 4º da Lei nº 
6560/09, que trata do transporte escolar 

gratuito na rede escolar municipal". 
ALAN NETO Não 

Arquivado conforme o Artigo 
188 do Regimento Interno. 

432 2009 6713 2010 Aprovado "Criação do Programa Guarulhos Solar ". 
PROFESSORA 
MARISA DE SÁ 

Conjunto 
Favorável 

Aprovado o Substitutivo nº01 
da autora 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

433 2009 6737 2010 Aprovado 
"A criação do Projeto Escotismo nas 

escolas municipais." 
EDUARDO KAMEI 

YUKISAKI 
Conjunto 
Favorável 

- 

435 2009 6729 2010 Aprovado 

"Institui no Município de Guarulhos a 
SEMANA DE MOSTRA DE TRABALHOS 

DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS". 

PROFESSORA 
ENEIDE 

Conjunto 
Favorável 

- 

463 2009 - 2010 Tramitando 

"Obriga os estabelecimentos de ensino 
situados na cidade de Guarulhos a 
disponibilizar aos seus órgãos de 

representação do corpo discente tempo 
p/a divulgação de suas atividades junto 

aos alunos". 

GUTI, PASTOR 
ANISTALDO 

Não - 

466 2009 - 2010 Tramitando 
"Cria o Programa Municipal de 

Empreendedorismo, vinculado às 
universidades públicas e privadas". 

GUTI, PASTOR 
ANISTALDO 

Não - 
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Projetos de Lei 2010 

Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

1 2010 - 2010 Tramitando 

"Institui o Programa Casa do Mestre - 
programa de incentivo à habitação própria 
para os professores da Rede Pública de 

Ensino" 

GUTI, PASTOR 
ANISTALDO 

Não  

25 2010 6759 2010 Aprovado 
"Institui a Semana de Prevenção a 

Brincadeiras Perigosas nas escolas da rede 
municipal de educação". 

PROFESSOR AURIEL 
Conjunto 
favorável 

Aprovado o Substitutivo nº 
01 do autor 

38 2010 - 2010 Tramitando 
"Permanência de ambulância nos locais de 

provas para vestibular". 
GUTI, PASTOR 

ANISTALDO 
Não  

43 2010 - 2010 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Cria o Conselho Municipal para a 
Educação de Jovens e Adultos". 

PROFESSORA 
ENEIDE 

Não 
Arquivado conforme o art. 
188 do Regimento Interno 

48 2010 - 2010 
Rejeitado 

2ª 
discussão 

"Proíbe o uso de telefones celulares e 
quaisquer outros aparelhos sonoros nas 

salas de aula das escolas públicas e 
particulares no Âmbito do Município de 

Guarulhos". 

TONINHO 
MAGALHÃES 

(Falecido) FILHO 

Conjunto 
Favorável 

Substitutivo 01 rejeitado 

49 2010 6760 2010 Aprovado 
"Concessão pelo Executivo Municipal de kit 
de higiene bucal aos alunos da rede pública 

municipal de ensino". 
GUTI 

Conjunto 
Favorável 

- 

53 2010 6761 2010 Aprovado 
"Cria a Política de Prevenção das Doenças 
Vasculares na Infância e na Adolescência". 

OTÁVIA TENÓRIO 
Conjunto 
Favorável 

Aprovado o Substitutivo nº 
01 do autor 

55 2010 - 2010 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"A criação do PROGRAMA DE 
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL 

GRATUITO aos educandos matriculados na 
rede municipal de ensino." 

PROF. ENEIDE, PROF. 
MARISA DE SÁ 

Não 
Arquivado conforme o Artigo 

188 do Regimento Interno 

73 2010 - 2010 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Criação do Programa Municipal "Esporte à 
Educar". 

EDUARDO KAMEI 
YUKISAKI 

Não 
Arquivado conforme o Artigo 

188 do Regimento Interno 
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Nº 
PL 

Ano 
Protocolo 

N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

75 2010 - 2010 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Altera a Lei nº 5318/99, que autoriza a 
Prefeitura de Guarulhos a implantar disque 
denúncia no Conselho Tutelar da Criança e 

do Adolescente". 

EDUARDO KAMEI 
YUKISAKI 

Não 
Arquivado conforme o Artigo 
188 do Regimento Interno. 

120 2010 - - 
Veto 

Mantido 
"A criação do Projeto Escola Viva". 

PROFESSORA 
MARISA DE SÁ 

Conjunto 
Favorável 

Aprovado com emendas da 
Comissão da Criança 

121 2010 - 2010 
Veto 

Mantido 

"O Programa de Alimentação Escolar p/os 
Educandos Jovens e Adultos que fazem 
parte do Movimento de Alfabetização de 

Adultos do Município de Guarulhos". 

PROFESSORA 
MARISA DE SÁ 

Conjunto 
Favorável 

- 

136 2010 - 2010 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Institui no âmbito do Município de 
Guarulhos o serviço de utilidade pública 

denominado Plantão Gramatical de Língua 
Portuguesa". 

OTÁVIA TENÓRIO Não 
Arquivado conforme o Artigo 

188 do Regimento Interno 

143 2010 - 2010 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Obriga as instituições de ensino médio e 
superior, públicas e privadas, instaladas e 

em funcionamento no Município de 
Guarulhos, adotarem e atualizarem 

periodicamente suas bibliotecas 
c/exemplares de todos os livros adotados 

nos cursos ali ministrados". 

DR. EDUARDO 
CARNEIRO 

Não 
Arquivado conforme o Artigo 

188 do Regimento Interno 

144 2010 - 2010 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Proíbe as instituições particulares de 
ensino fundamental, médio e superior de 

impedir a formatura, de não expedir o 
diploma e de não efetivar a rematrícula no 
ano/semestre de conclusão de cursos dos 

alunos inadimplentes". 

DR. EDUARDO 
CARNEIRO 

Não 
Arquivado conforme o Artigo 

188 do Regimento Interno 

146 2010 - 2010 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Institui o Projeto Incentivo à Cultura nas 
escolas municipais de Guarulhos". 

EDUARDO KAMEI 
YUKISAKI 

Não 
Arquivado conforme o Artigo 

188 do Regimento Interno 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

175 2010 6711 2010 Aprovado 

"Revisão da estrutura, da organização, do 
funcionamento da carreira e da 

remuneração do magistério público do 
Município de Guarulhos e altera a Lei nº 

6058/05". (Revoga a Lei nº 4494/93). 

PREFEITURA 
Conjunto 
favorável 

Aprovado o Substitutivo nº 01 
autor 

196 2010 6772 2010 Aprovado 

"Concessão de direito real de uso de bem 
público municipal situado à Rua Segundo 

Tenente Aluízio Farias, Jardim Sta. Mena, à 
APAE, pelo prazo de 90 anos e revoga os 

Decretos n.º 17572/92 e 19694/96". 

PREFEITURA 
Conjunto 
favorável 

- 

203 2010 6800 2011 
Veto 

Rejeitado 
"Autoriza o Poder Executivo a implantar no 

Município a creche noturna". 

DRA. DRA. HELENA 
SENA, DR. EDUARDO 
CARNEIRO, DR. JOSÉ 

MÁRIO, NOVINHO 
BRASIL, ÍNDIO DE 

CUMBICA 

Conjunto 
favorável 

Em 18.03.11 o TJ suspendeu 
os efeitos desta Lei em ADI nº 
0045274-07.2011.8.26.0000 - 

Em 24.08.11 o TJ declarou 
esta Lei inconstitucional - 

Proc. Adm. Câmara nº 498/11 

205 2010 6833 2011 Aprovado 

"Institui o Programa de Assistência Médica 
e Psicológica aos Professores da Rede 

Pública do Município de Guarulhos 
Portadores da Síndrome de Burnout". 

ZÉ LUIZ 
Conjunto 
favorável 

- 

206 2010 6958 2011 Aprovado 
"Implantação do Programa Respire Bem, 

nas creches e escolas da rede pública 
municipal". 

ZÉ LUIZ 
Conjunto 
favorável 

- 

207 2010 6944 2011 Aprovado 

"A inclusão no calendário escolar da rede 
pública municipal da apresentação e estudo 

do ECA - Estatuto da Criança e do 
Adolescente, durante o mês de outubro". 

ZÉ LUIZ 
Conjunto 
favorável 

Aprovado o Substitutivo nº 01 
- autor 

217 2010 - 2010 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Assegura a reserva de vagas nas creches 
municipais às crianças portadoras de 
necessidades educativas especiais". 

DR. RICARDO RUI Não 
Arquivado conforme o Artigo 

188 do Regimento Interno 

220 2010 6831 2011 Aprovado 
"Utilização de cadeira de rodas em escolas 

municipais". 
SILVANA MESQUITA 

Conjunto 
favorável 

- 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

235 2010 6949 2011 Aprovado 

"A instituição do Programa Violino nas 
Escolas, nas escolas municipais de 

educação infantil, de ensino fundamental, 
de educação especial e de educação de 

jovens e adultos". 

PROFESSORA 
ENEIDE, OTÁVIA 

TENÓRIO, ZUQUILA 

Conjunto 
favorável 

Aprovado c/emenda - autor 

240 2010 - - Tramitando 

"Estabelece diretrizes para a realização da 
orientação vocacional dos alunos do ensino 

fundamental público do Município de 
Guarulhos". 

GUTI, PASTOR 
ANISTALDO 

Não - 

243 2010 - - Tramitando 
"Criação de Unidade Móvel Odontológica 

para as escolas municipais". 
EDUARDO SOLTUR Não - 

245 2010 - - Tramitando 
"Criação da Olimpíada Cultural Educacional 

Guarulhense - OCEG". 
EDUARDO SOLTUR Não - 

246 2010 6902 2011 
Veto 

Rejeitado 

"O tratamento e assepsia da areia contida 
nos tanques destinados ao lazer e 

recreação infantil existentes nos parques do 
Município de Guarulhos". 

EDUARDO KAMEI 
YUKISAKI 

Conjunto 
favorável 

Aprovado com emendas. Em 
24.10.11 o TJ suspendeu os 
efeitos desta Lei em ADIN nº 
0269288-71.2011.8.26.0000 - 

Em 04.04.12 o TJ declarou 
esta Lei inconstitucional - 

Proc. Adm. Câmara nº 
1656/11 

249 2010 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Realização de exames médicos em alunos 
matriculados nas escolas de esporte ou em 

entidades e clubes conveniados, 
subvencionados ou supervisionados pelo 

Município de Guarulhos". 

DR. EDUARDO 
CARNEIRO 

Não 
Arquivado conforme o art. 188 

do Regimento Interno 

270 2010 6921 2011 Aprovado 
"Criação da "Campanha Dente de Leite 

Também Tem Que Ser Tratado". 
OTÁVIA TENÓRIO 

Conjunto 
favorável 

- 

272 2010 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"A introdução de aulas de aprendizado para 
a cidadania nas escolas públicas do 
Município como conteúdo curricular". 

DRA. DRA. HELENA 
SENA 

Não 
Arquivado conforme o Artigo 

188 do Regimento Interno 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

289 2010 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"O uso obrigatório de tecnologia de 
filtragem nos computadores da rede pública 

e privada municipal". 
ÍNDIO DE CUMBICA Não 

Arquivado conforme o Artigo 
188 do Regimento Interno 

293 2010 6869 2011 Aprovado 
"Institui a distribuição do dicionário de libras 

aos alunos da rede municipal de ensino". 
SILVANA MESQUITA 

Conjunto 
favorável 

- 

318 2010 - - 
Arquivado 
pela CCJ 

"Reorganização do sistema de bibliotecas 
públicas". 

GUTI Não Memorando sem resposta 

361 2010 6961 2011 Aprovado 
"Cria o Programa de Prevenção, Controle e 
Combate da Obesidade Infantil no Município 

de Guarulhos." 
WAGNER FREITAS 

Conjunto 
favorável 

Regulamentada através do 
Decreto Municipal nº 

29541/12 
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Projetos de Lei 2011 

Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

293 2011 7026 2012 Aprovado 
"Altera a Lei nº 6952/11, que trata do 

Programa Pró-Primeira Infância". 
PROFESSORA 

ENEIDE 
Conjunto 
favorável 

Aprovado com emenda da 
CCJ 

286 2011 - - 
Retirado 

pelo autor 

"Medidas para orientar os alunos do ensino 
fundamental e médio da rede pública 
municipal sobre a doação de órgãos, 

medula óssea, córneas, pele, sangue e 
demais tecidos e dá outras providências." 

ÍNDIO DE CUMBICA Não 
Lei nº 5854/02 trata do 

assunto 

281 2011 7240 2014 Aprovado 
"Institui o Projeto Adote uma Banda, nas 
unidades da rede municipal de ensino". 

GUTI 
Conjunto 
favorável 

- 

280 2011 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Proibição de pessoas alheias ao âmbito 
escolar de entrarem e circularem nas 

instituições de ensino, sem o 
acompanhamento de funcionário e dá 

outras providências". 

DR. EDUARDO 
CARNEIRO 

Não 
Arquivado conforme Artigo 
188 do Regimento Interno 

278 2011 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Altera a Lei nº 6068/05, para que os 
uniformes escolares fornecidos pela 

Municipalidade contenham frase 
relacionada à prevenção ao uso de drogas". 

EDUARDO KAMEI 
YUKISAKI 

Não 
Arquivado conforme Artigo 
188 do Regimento Interno 



  108 

 

 

Nº 
PL 

Ano 
Protocolo 

N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

257 2011 7003 2012 
Veto 

Rejeitado 

"Altera a Lei nº 6908/2011 que estabelece 
critérios norteadores para celebração e 
renovação de convênios de cooperação 

para o desenvolvimento complementar do 
ensino público gratuito nas modalidades de 
Educação Infantil e Fundamental, Educação 
Especial e Educação de Jovens e Adultos 

destinados a instituições sem fins lucrativos, 
que atuam no Município." 

PROFESSORA 
ENEIDE 

Conjunto 
favorável 

Aprovado com emendas do 
autor - Em 25.04.12 o TJ 

concedeu liminar 
suspendendo os efeitos 

desta Lei - ADIN nº 0083158-
36.2012.8.26.0000 - Em 

17.10.12 o TJ declarou a Lei 
inconstitucional - Proc. Adm. 

Câmara nº 3440/12 

248 2011 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Institui em caráter especial, a isenção de 
tarifa no transporte coletivo urbano para 

estudantes bolsistas do Programa 
Universidade para Todos - PROUNI." 

LUIZA CORDEIRO Não 
Arquivado conforme Artigo 

188 do RI 

245 2011 6971 2011 
Veto 

Rejeitado 

"O Conselho Tutelar do Município de 
Guarulhos e revoga dispositivos da Lei nº 
4665/94, as Leis nºs 4901/97, 5186/98 e o 

Decreto nº 19906/97". 

PREFEITURA 
Conjunto 
favorável 

Aprovado c/emendas - 
Comissão Criança e 

Adolescente - Em 31.07.12 o 
TJ suspendeu os efeitos da 
Lei promulgada pela CMG 

em ADIN nº 0160573-
95.2012.8.26.0000 - Em 
27.02.13 o TJ declarou 
inconstitucional a Lei 

promulgada pela Câmara - 
Proc. Adm. nº 4684/12 

Decretos n.º 30698 (reg.Lei - 
ajuda de custo) - 31887 
(reg.art. 13 § 2º da Lei) 

234 2011 - - 

Rejeitado 
pelas 

comissões 
de mérito 

"Condições aplicáveis à aquisição e uso de 
livros, revistas, periódicos e quaisquer 
outras publicações nas bibliotecas das 

escolas públicas municipais de Guarulhos." 

PAULO SERGIO 
RODRIGUES ALVES 

Conjunto 
contrário 

CCJ favorável / Comissões 
de Mérito: contrárias 



  109 

 

Nº 
PL 

Ano 
Protocolo 

N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

205 2011 - - 
Retirado 

pelo autor 

"Torna obrigatória a impressão do 
calendário oficial de vacinação nas 

contracapas dos cadernos distribuídos 
gratuitamente aos alunos das escolas da 

rede municipal de ensino." 

DR. EDUARDO 
CARNEIRO 

Não Memorando sem resposta 

198 2011 - - 
Veto 

Mantido 

"Determina a presença de nutricionistas nas 
escolas públicas de ensino infantil e 

fundamental, no âmbito do Município de 
Guarulhos." 

GUTI 

Conjunto 
Favoráveis 

e 
Contrários 

Aprovado com emenda: autor  

185 2011 - - 
Veto 

Mantido 

"Estabelece a obrigatoriedade de 
encaminhamento de informações, por parte 
do Poder Executivo, referentes à educação, 
ao término de cada ano letivo, à Comissão 

de Educação e Cultura da Câmara 
Municipal." 

GUTI 
Conjunto 
favorável 

CCJ e Educação e Cultura 
favoráveis 

177 2011 - - 
Retirado 

pelo autor 

"Assegura o direito ao desconto de 50% na 
tarifa do transporte público municipal aos 

estudantes de cursinhos pré-vestibulares." 

PROFESSOR 
RÔMULO ORNELAS 

Não Reestudo 

176 2011 - - 

Rejeitado 
pelas 

comissões 
de mérito 

"Obrigatoriedade de afixação de placa com 
a nota do IDEB ao lado da porta principal de 

acesso a todas as escolas municipais." 

DR. VITOR DA 
FARMÁCIA 

Conjunto 
contrário 

- 

144 2011 6953 2011 Aprovado 
"A criação do Observatório de proteção 

integral à infância e adolescência." 

COM.DEF.DOS DIR.DA 
CRIANÇA, DO 

ADOLESCENTE E DA 
JUVENTUDE 

Conjunto 
favorável 

- 



  110 

 

 

Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

126 2011 6951 2011 Aprovado 

"Alteração da Lei nº 6068/2005, que trata de 
distribuição de material didático a alunos 

regularmente matriculados na rede 
municipal de ensino." 

EDUARDO KAMEI 
YUKISAKI 

Conjunto 
favorável 

Aprovado o Substitutivo nº 
01: autor 

125 2011 6877 2011 Aprovado 

"Desafetação e doação de bem público 
municipal ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial - SENAI - 

Departamento Regional de São Paulo, para 
implantação de unidade de ensino 

profissionalizante e revoga as Leis nºs 
6458/08 e 6549/09." 

PREFEITURA 
Conjunto 
favorável 

- 

116 2011 6908 2011 Aprovado 

"Estabelece critérios norteadores para 
celebração e renovação de convênios de 

cooperação para o desenvolvimento 
complementar de ensino público gratuito 
nas modalidades de Educação Infantil e 

Fundamental, Educação Especial e 
Educação de Jovens e Adultos destinados a 
instituições sem fins lucrativos, que atuam 

no Município." 

COM. EDUCAÇÃO E 
CULTURA 

Conjunto 
favorável 

- 

113 2011 7037 2012 
Veto 

Rejeitado 

"Permite ao servidor público municipal de 
Guarulhos deixar de comparecer ao serviço, 
sem prejuízo dos vencimentos, no primeiro 

dia de aula dos filhos menores de cinco 
anos." 

OTÁVIA TENÓRIO 
Conjunto 
favorável 

Aprovado c/ emenda do 
autor. Em 11.06.12 o TJ 

suspendeu os efeitos desta 
Lei em ADI nº 0117036-

49.2012.8.26.0000 - Proc. 
Adm. CMG nº 4088/12 - Em 

12.12.12 o TJ declarou a 
presente Lei Inconstitucional 

- - Proc. Adm. Câmara nº 
4088/12 

109 2011 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Institui a Política de Atendimento de 
Educação Especial, por meio do Projeto 

"Inclusão na Educação". 
SILVANA MESQUITA Não 

Arquivado conforme Artigo 
188 do Regimento Interno 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa 
 

Autores Parecer Observações 

91 2011 6839 2011 Aprovado 

"Criação de vagas e funções e altera as 
Leis nºs 4274/93, 5945/03, 6058/05, 

6706/10 e 6814/11". (10 Ag.Funerário, 15 
Aj.de Eletricista, 100 Assistente de Gestão 

Escolar, 5 Educador de Trênsito, 30 
Engenheiro Civil, 15 Eletricista, 5 Médico 

Veterinário, 10 Operador de Iluminação, 10 
Operador de Som, 20 Prof.de Educação 

Física, 25 Professor de Música, 3 
Sociólogo, 5 Soldador e 10 Técnico de 

Som). 

PREFEITURA 
Conjunto 
favorável 

Aprovado c/ emendas da 
Comissão de Educação 

85 2011 6987 2012 
Veto 

Rejeitado 

"Instalação de sistema de detecção de 
metais em todas as escolas municipais e 
particulares instaladas dentro do território 

do município de Guarulhos." 

EDUARDO SOLTUR 
Conjunto 
favorável 

Lei promulgada pela Câmara 
- Em 11.04.12 o TJ 

suspendeu os efeitos desta 
Lei em ADI nº 0070122-

24.2012 - Em 07.11.12 o TJ 
declarou inconstitucional a 
presente Lei - Proc. Adm. 

Câmara nº 3078/12 

84 2011 6899 2011 Aprovado 
"Institui a Semana Municipal da Matemática 

e Tecnologia." 
PROFESSORA 
MARISA DE SÁ 

Conjunto 
favorável 

- 

50 2011 7016 2012 Aprovado 
"Institui o Programa Municipal de Fomento 
ao Livro, Leitura e Literatura no Município 

de Guarulhos" 
EDMILSON SOUZA 

Conjunto 
favorável 

- 

47 2011 6943 2011 Aprovado 

"Obriga as escolas da rede pública do 
Município de Guarulhos a comunicar, por 

escrito, em caráter preventivo, aos juizados 
da Infância e Juventude, conselhos 
tutelares e aos pais, a ocorrência do 

excesso de faltas dos alunos, antes que 
estas ultrapassem o limite permitido de 

25%(vinte e cinco por cento) de ausências." 

ÍNDIO DE CUMBICA 
Conjunto 
favorável 

Aprovado o Substitutivo nº 01 
- autor 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

38 2011 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"A introdução de aulas p/aprendizado de 
educação no trânsito nas escolas públicas 
do Município, como conteúdo curricular". 

DRA. DRA. HELENA 
SENA 

Não 
Arquivado conforme Artigo 
188 do Regimento Interno 

29 2011 6936 2011 
Veto 

Mantido 

"Assegura, nos estabelecimentos de ensino 
fundamental e médio, públicos ou privados, 
a livre organização de grêmios estudantis, 

conforme especifica". 

EDMILSON SOUZA 
Conjunto 
favorável 

- 

16 2011 6957 2011 Aprovado 

"Proíbe a utilização de alimentos 
geneticamente modificados na composição 
das refeições fornecidas aos alunos da rede 

municipal de ensino". 

EDMILSON SOUZA 
Conjunto 
favorável 

- 

9 2011 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Institui a medida preventiva à violência 
contra educadores da rede de ensino 

fundamental". 
ALAN NETO Não 

Arquivado conforme Artigo 
188 do Regimento Interno 
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Projetos de Lei 2012 

Nº 
PL 

Ano 
Protocolo 

N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

5840 2012 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"O Programa de Alimentação Escolar para 
os educandos Jovens e Adultos que fazem 

parte do Movimento de Alfabetização de 
Adultos do Município de Guarulhos". 

PROFESSORA 
MARISA DE SÁ 

Não 
Arquivado conforme o art. 
188 do Regimento Interno 

5797 2012 7315 2014 Aprovado 
"Dispõe sobre o Programa EDUCOM nas 

Ondas da Educomunicação no Município de 
Guarulhos". 

LAMÉ 

Individuais 
Favoráveis 

e 
Contrários 

- 

5795 2012 7305 2014 Aprovado 
"Cria os Conselhos Gestores dos Centros 
Educacionais Unificados no Município de 

Guarulhos". 
LAMÉ 

Individuais 
Favoráveis 

Ap. o Substitutivo nº 01 do 
autor 

5493 2012 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Assegura aos professores e professoras da 
rede municipal de educação o Cartão 

Cultural." 

PROFESSORA 
ENEIDE 

Não 
Arquivado conforme o art. 
188 do Regimento Interno 

5491 2012 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

''A criação do cargo de Professor Adjunto 
na estrutura do Magistério Público". 

PROFESSORA 
ENEIDE 

Não 
Arquivado conforme o art. 
188 do Regimento Interno 

5487 2012 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"A criação do Centro Educacional da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

no Município de Guarulhos e estabelece 
diretrizes para sua consecução". 

PROFESSORA 
ENEIDE 

Não 
Arquivado conforme o art. 
188 do Regimento Interno 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

5086 2012 7242 2014 Aprovado 

"Estabelece que a aquisição de livros para 
o abastecimento das bibliotecas 

municipais deverá observar o percentual 
de 3% (três por cento) de livros em 

formatos acessíveis para benefício das 
pessoas com deficiência visual". 

DR. VITOR DA 
FARMÁCIA 

Individuais 
Favoráveis 

e 
Contrários 

Aprovado c/ emenda do 
autor 

4732 2012 7075 2012 Aprovado 

"Alteração de dispositivos da Lei nº 6245, 
de 26/04/2007, que regulamenta o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB". 

PREFEITURA 
Conjunto 
Favorável 

- 

4639 2012 7149 2013 Aprovado 

"A realização semestral de procedimento 
de inspeção sanitária e coleta de amostras 

das águas de reservatórios das escolas, 
creches e unidades de saúde do 

Município". 

GUTI 
Conjunto 
Favorável 

Aprovado c/ emenda do 
autor 

3991 2012 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Cartão Escola para aquisição de material 
escolar". 

PROFESSORA 
MARISA DE SÁ 

Não 
Arquivado conforme o art. 
188 do Regimento Interno 

3972 2012 7113 2013 Aprovado 
"Institui o Programa Movimento de 

Alfabetização de Jovens e Adultos do 
Município de Guarulhos - MOVA". 

PROFESSORA 
MARISA DE SÁ 

Conjunto 
Favorável 

Aprovado c/ emenda do 
autor 

3793 2012 - - 
Arquivado 
pela CCJ 

"Dispõe sobre o uso obrigatório de sistema 
de vigilância eletrônica nas escolas 
públicas e privadas no Município de 

Guarulhos". 

TONINHO 
MAGALHÃES 

(Falecido) FILHO 
Não 

CCJ enviou memorando não 
respondido pelo autor 

3464 2012 - - 
Arquivado 
pela CCJ 

"Institui o Bilhete Único do Estudante no 
âmbito do Município de Guarulhos". 

PROFESSOR MOACIR Não 
CCJ enviou memorando não 

respondido pelo autor 
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Nº 
PL 

Ano 
Protocolo 

N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

2430 2012 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Institui no Município de Guarulhos o 
Programa Matrícula Fácil para o ingresso e 
permanência de alunos da rede municipal 

de ensino." 

MAURÍCIO 
BRINQUINHO 

Não 
Arquivado conforme o art. 
188 do Regimento Interno 

2266 2012 - - 

Rejeitado 
pelas 

comissões 
de mérito 

"Estabelece critérios para exigência de 
material escolar por estabelecimentos de 

ensino da rede privada." 

DR. EDUARDO 
CARNEIRO 

Conjunto 
Contrário 

- 

1281 2012 7046 2012 Aprovado 
"Altera a Lei nº 6764/10, que trata de 
convênios com instituições de ensino 

objetivando a contratação de estagiários". 

PROFESSORA 
ENEIDE 

Conjunto 
Favorável 

- 

28 2012 7071 2012 Aprovado 

"Institui a Semana Municipal de Educação, 
Conscientização e Orientação sobre a 

Fissura Labiopalatina na segunda semana 
de novembro". 

DR. RICARDO RUI 
Conjunto 
Favorável 

- 

26 2012 - - 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"Torna obrigatório o tema "História Política, 
Econômica e Social de Guarulhos" no 

programa de ensino dos estabelecimentos 
de educação infantil, públicos e privados do 

Município de Guarulhos". 

DR. EDUARDO 
CARNEIRO 

Não Reestudo 

12 2012 - - 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"Institui na rede municipal de ensino público 
de ensino fundamental e demais níveis de 
ensino, o conteúdo Proteção ao Patrimônio 

Histórico e Cultural". 

PROFESSOR AURIEL Não 
CCJ enviou memorando 
sugerindo a retirada do 

projeto 

9 2012 7052 2012 Aprovado 
"O exame para detectar daltonismo nas 

crianças da rede pública municipal". 
ALAN NETO 

Conjunto 
Favorável 

- 
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Projetos de Lei 2013: 

Nº 
PL 

Ano 
Protocolo 

N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

8 2013 7296 2014 
Veto 

Rejeitado 

"Assegura a reserva de vagas nas creches 
municipais, às crianças portadoras de 
necessidades educativas especiais". 

GILVAN PASSOS 
Individuais 
Favoráveis 

Aprovado c/ emendas das 
Comissões de Funcionalismo 

Público e Constituição e 
Justiça. Em 02.10.14 o TJ 

concedeu liminar 
suspendendo a vigência e a 

eficácia desta Lei. Em 
25.03.15 o TJ julgou 
procedente a ação 

declarando inconstitucional 
esta Lei. ADIN nº 2170717-
26.2014.8.26.0000 - Proc. 
Adm. Câmara nº 4156/14 

38 2013 - - 
Arquivado 
pela CCJ 

"Determina que os uniformes, kits 
escolares, livros, cadernos e qualquer outro 
benefício material distribuída aos alunos da 

rede municipal de ensino e conveniada 
sejam entregues pelos professores em sala 

de aula". 

GILVAN PASSOS Não 

Comissão de Educação: 
parecer favorável. Comissão 

de Constituição enviou 
memorando não respondido 

pelo autor 

39 2013 - - 

Rejeitado 
pelas 

comissões 
de mérito 

"A obrigatoriedade da publicação periódica 
do cardápio escolar em todas as Unidades 

Escolares do Município de Guarulhos". 
GILVAN PASSOS 

Individuais 
Favoráveis 

e 
Contrários 

Comissão de Constituição: 
parecer favorável 

43 2013 - - Tramitando 
"Proibição na comercialização de produtos 
que colaborem com a obesidade infantil". 

GILVAN PASSOS Não 
Aprovado Substitutivo nº 01 

do autor 

120 2013 - - Tramitando 
"A entrega do Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA, no ato da matrícula nas 
escolas da rede municipal de ensino". 

GILVAN PASSOS Não 
Comissão de Constituição 

enviou memorando não 
respondido pelo autor 
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Nº 
PL 

Ano 
Protocolo 

N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

121 2013 - - 
Arquivado 
pela CCJ 

"Institui no Município de Guarulhos a 
disciplina escolar Prevenção ao Uso e ou 

Abuso de Tóxicos e de Substâncias 
Causadoras de Dependência Química ou 

Física". 

GILVAN PASSOS Não - 

122 2013 - - Tramitando 
"Institui no Município de Guarulhos a 

Campanha Check Up Criança". 
GILVAN PASSOS Não - 

481 2013 7188 2013 Aprovado 

"Institui obrigatoriedade do ensino de 
noções das normas de trânsito no ensino 
fundamental das escolas públicas da rede 

municipal da cidade de Guarulhos". 

RAMOS DA PADARIA 

Individuais 
Favoráveis 

e 
Contrários 

- 

541 2013 7192 2013 Aprovado 
"Restrições ao uso do álcool etílico em 

Centros Municipais de Educação Infantil, 
Escolas e Creches Municipais". 

PROFESSORA 
MARISA DE SÁ 

Individuais 
Favoráveis 

Aprovado c/ emenda da 
Comissão de Constituição 

544 2013 - - 
Arquivado 
pela CCJ 

"Dispõe sobre a oficialização no Município 
de Guarulhos do Dia da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica". 

PROFESSORA 
MARISA DE SÁ 

Não 

Comissão de Constituição 
enviou memorando à autora: 
já havia lei tratando sobre o 

assunto 

554 2013 - - 
Veto 

Mantido 
"Dispõe sobre o Cartão Escola". 

PROFESSORA 
MARISA DE SÁ 

Individuais 
Favoráveis 

e 
Contrários 

Aprovado o Substitutivo nº 01 
da autora 

712 2013 7267 2014 Aprovado 
"Cria programa de alimentação diferenciada 
para crianças diabéticas na rede municipal 

de ensino de Guarulhos". 
GILVAN PASSOS 

Individuais 
Favoráveis 

e 
Contrários 

- 
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Nº 
PL 

Ano 
Protocolo 

N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

753 2013 7275 2014 Aprovado 

"Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
escolas municipais de Guarulhos afixarem 

em suas dependências a biografia da 
pessoa homenageada que dá nome à 

mesma." 

DR. VITOR DA 
FARMÁCIA 

Individuais 
Favoráveis 

- 

801 2013 - - Tramitando 
"Dispõe sobre a criação de Programa de 

Multiplicadoras de Conscientização e 
Prevenção Anti-Drogas/ Mães do Bem". 

JOÃO DÁRCIO Não - 

803 2013 - - Tramitando 
"Dispõe sobre a criação do Programa de 

Proteção Escolar - Ronda Educação". 
JOÃO DÁRCIO Não - 

963 2013 - - Tramitando 
"Cria no Município o Programa Todos na 

Escola". 
JOÃO DÁRCIO Não - 

1178 2013 - - 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"Inclusão de aulas de Libras - Língua 
Brasileira de Sinais nas escolas 

municipais". 

HELENO 
METALÚRGICO 

Não - 

1179 2013 - - 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"Cria e institui a Semana Municipal de 
Incentivo à Leitura, na semana que 
compreende o dia 29 de outubro". 

EDUARDO BARRETO Não - 

1384 2013 7156 2013 Aprovado 
"O uso de giz antialérgico nas escolas da 

rede municipal de ensino". 
RAMOS DA PADARIA 

Individuais 
Favoráveis 

Aprovado c/ emenda da 
Comissão de Funcionalismo 

Público 
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Nº 
PL 

Ano 
Protocolo 

N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores 

 
Parecer Observações 

1387 2013 7293 2014 
Veto 

Rejeitado 

"Torna obrigatória a impressão do 
calendário oficial de vacinação nas 

contracapas dos cadernos distribuídos 
gratuitamente aos alunos das escolas da 

rede municipal de ensino". 

GUTI 
Individuais 
Favoráveis 

Aprovado com a emenda da 
Comissão de Educação. - Em 

10.11.14 o TJ concedeu 
liminar suspendendo os 

efeitos desta Lei - ADIN nº 
2199592-06.2014.8.26.0000 - 

Proc. CMG nº 4505/14. 

1456 2013 - - 

Rejeitado 
pelas 

comissões 
de mérito 

"Implanta nas escolas da rede pública do 
Município de Guarulhos cursos para 

entretenimento e lazer". 
ELMER JAPONÊS 

Individuais 
Contrários 

- 

1593 2013 7304 2014 Aprovado 
"Institui o Grupo Bombeiro Mirim - GBM, no 

Município de Guarulhos". 

TONINHO 
MAGALHÃES 

(Falecido) FILHO 

Individuais 
Favoráveis 

e 
Contrários 

Aprovado o Substitutivo nº 01 
do autor 

1850 2013 - - 

Rejeitado 
pelas 

comissões 
de mérito 

"Cria a Semana Municipal de Valorização 
do Educador no Município de Guarulhos 

com início em 15 de outubro". 

TONINHO 
MAGALHÃES 

(Falecido) FILHO 

Individual 
Contrário 

Comissão de Constituição: 
parecer contrário 

1943 2013 7301 2014 Aprovado 
"Institui a Semana da Valorização da 

Família na Rede Municipal de Ensino". 
HELENO 

METALÚRGICO 

Individuais 
Favoráveis 

e 
Contrários 

Aprovado o Substitutivo nº 01 
do autor 

2059 2013 7249 2014 
Veto 

Rejeitado 
"Dispõe sobre a implantação de disciplinas 

de Direito nas escolas municipais". 
DR. ALEXANDRE 

DENTISTA 
Individuais 
Favoráveis 

Em 11.09.14 o TJ suspendeu 
a vigência e a eficácia desta 

Lei - ADIN nº 2077486-
42.2014.8.26.0000 - Em 
25.02.15 o TJ declarou 

inconstitucional esta Lei - 
Proc. Adm. Câmara nº 

3913/14 
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Nº 
PL 

Ano 
Protocolo 

N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa 

 
Autores Parecer Observações 

2470 2013 - - 
Veto 

Mantido 

"Dispondo sobre alteração da Lei nº 
6068/05, que trata do fornecimento de 

uniformes escolares propondo a inclusão 
de frase voltada à prevenção ao uso de 

drogas". 

TONINHO DA 
FARMÁCIA 

Individuais 
Favoráveis 

e 
Contrários 

Aprovado com a emenda do 
autor 

2526 2013 - - Tramitando 

"Dispõe sobre diretrizes de acessibilidade 
de alunos portadores de deficiência ou 

mobilidade reduzida aos estabelecimentos 
educacionais da rede pública municipal, 
estadual e redes particulares de ensino". 

HELENO 
METALÚRGICO 

Não - 

2609 2013 - - Tramitando 
"Dispõe sobre a inclusão temática da 
importância dos idosos no currículo 
integrado das escolas municipais". 

LAMÉ Não - 

2810 2013 - - Tramitando 
"Institui o Projeto Incentivo à Cultura nas 

Escolas Municipais de Guarulhos". 
TONINHO DA 
FARMÁCIA 

Não - 

3024 2013 7327 2014 
Veto 

Rejeitado 

"Institui no Município de Guarulhos o 
Programa Matrícula Fácil, para o ingresso e 
permanência de alunos da rede municipal 

de ensino". 

MAURÍCIO 
BRINQUINHO 

Individuais 
Favoráveis 

e 
Contrários 

Aprovado o Substitutivo nº 01 
do autor - Em 27.01.15 o TJ 

concedeu liminar 
suspendendo a eficácia desta 
Lei - Em 27.05.15 o TJ julgou 

procedente o pedido 
declarando a 

inconstitucionalidade desta 
Lei - ADIN nº 2002847-

19.2015.8.26.0000 - Proc. 
Adm. Câmara nº 315/15. 

3087 2013 7279 2014 
Veto 

Rejeitado 

"Institui o Programa Bolsa Creche que 
apoia mensalmente com recursos 

financeiros, as mães que tenham filhos em 
idade de educação infantil, nas despesas 

com creche e prestação de serviço similar". 

TONINHO 
MAGALHÃES 

(Falecido) FILHO 

Individuais 
Favoráveis 

e 
Contrários 

Em 30.07.14 o TJ concedeu 
liminar suspendendo a 

eficácia da presente Lei. Em 
15.10.14 o TJ julgou 

procedente a ação para 
declarar a 

inconstitucionalidade desta 
Lei - ADIN nº 2122021-

56.2014.8.26.0000 - Proc. 
Adm. Câmara nº 3302/14. 
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Nº 
PL 

Ano 
Protocolo 

N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa 

 
Autores Parecer Observações 

3163 2013 7162 2013 Aprovado 

"Institui nas dependências das escolas 
públicas e particulares do Município de 
Guarulhos, campanhas educacionais 

antitabagismo". 

JOÃO BARBOSA 
Individuais 
Favoráveis 

Decreto nº 31640/14 
(regulamentou a Lei) 

3269 2013 - - Tramitando 
"Cria o "Grupo de Defesa Civil Escolar" nas 
Escolas Municipais e Centros de Educação 

Infantil da cidade de Guarulhos". 

TONINHO 
MAGALHÃES 

Não - 

3538 2013 - - Tramitando 

"Proíbe no Município de Guarulhos a 
comercialização, a exposição e/ou a 
distribuição de material escolar que 

contenha qualquer tipo de imagem que 
estimule a violência e/ou a exploração 

sexual". 

TONINHO 
MAGALHÃES 

Não - 

3594 2013 - - Tramitando 

"Proíbe o uso de película (insulfilm) nos 
vidros dos veículos destinados ao 
transporte escolar no Município de 

Guarulhos". 

DR. LAÉRCIO 
SANDES 

Não - 

4305 2013 - - Tramitando 
"Dispõe sobre a Política Municipal de 

Educação Ambiental". 
TONINHO 

MAGALHÃES 
Não - 

4312 2013 7367 2015 
Veto 

Rejeitado 

"Dispõe sobre a concessão de adicional de 
periculosidade aos professores da rede 
municipal de ensino, pelo exercício da 

docência nos distritos com índices elevados 
de violência". 

TONINHO 
MAGALHÃES 

Individuais 
Favoráveis 

e 
Contrários 

Aprovado o Substitutivo nº 01 
- Em 06.04.15 o TJ concedeu 

liminar suspendendo a 
vigência e a eficácia desta 

Lei. Em 12.08.15 o TJ julgou 
procedente a ação 

declarando a 
inconstitucionalidade desta 

Lei - ADIN nº 2061009-
07.2015.8.26.0000 - Proc. 
Adm. Câmara nº 1429/15 
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Nº 
PL 

Ano 
Protocolo 

N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores 

 
Parecer Observações 

4681 2013 - - 
Retirado 

pelo autor 

"Torna obrigatório, no início de cada ano 
letivo, a distribuição de exemplares do ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), 
para todas as crianças e adolescentes 

matriculados em escolas públicas e 
privadas do Município de Guarulhos". 

GILENO Não - 

4716 2013 - - Tramitando 

"A implantação de Assistência 
Psicopedagógica em toda a rede municipal 
de ensino com o objetivo de diagnosticar, 

intervir e prevenir problemas de 
aprendizagem, tendo como enfoque o 

Educando e as Instituições de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental". 

RAMOS DA PADARIA Não - 

4852 2013 7164 2013 Aprovado 

"Institui no currículo das escolas da rede de 
ensino do Município de Guarulhos, a 

semana do estudo da dependência química 
e suas consequências neuropsico-

sociológicas". (1ª semana de agosto). 

DR. ALEXANDRE 
DENTISTA 

Individuais 
Favoráveis 

e 
Contrários 

Ap. c/ emenda do autor 

4882 2013 - - Tramitando 

"Institui diretrizes para a inclusão da 
capacitação em "Noções de Primeiros 

Socorros" como atividade pedagógica de 
complementação curricular na rede escolar 

municipal de Guarulhos e dá outras 
providências". 

TONINHO 
MAGALHÃES 

(Falecido) FILHO 
Não - 

5005 2013 - - Tramitando 
"Dispõe sobre implantação de microfones e 

amplificadores nas salas de aula das 
escolas públicas municipais". 

NOVINHO BRASIL Não - 

5120 2013 - - 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"Institui o Programa A ESCOLA VAI À 
CÂMARA". 

DANIEL SOARES Não 
Comissão de Constituição 

enviou memorando ao autor 
sugerindo a retirada 
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Nº 
PL 

Ano 
Protocolo 

N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

5164 2013 - - 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"Cria a disciplina 'Introdução ao Direito' nos 
currículos de 5ª a 8ª série do ensino 

fundamental, na rede municipal de ensino". 

HELENO 
METALÚRGICO 

Não - 

5165 2013 - - 
Arquivado 
pela CCJ 

"Dispõe sobre a criação da Biblioteca Móvel 
no Município de Guarulhos". 

NOVINHO BRASIL Não 
Comissão de Constituição 

enviou memorando não 
respondido pelo autor 

5166 2013 - - 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"Cria a disciplina 'Educação Financeira' nos 
currículos de 5ª a 8ª série do ensino 

fundamental, na rede municipal de ensino". 

HELENO 
METALÚRGICO 

Não 
Comissão de Constituição 

enviou memorando ao autor 
sugerindo a retirada 

5168 2013 - - 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"Cria a disciplina 'Iniciação Política nos 
currículos de 5ª a 8ª série do ensino 

fundamental, na rede municipal de ensino". 

HELENO 
METALÚRGICO 

Não 
Comissão de Constituição 

enviou memorando ao autor 
sugerindo a retirada 

5449 2013 - - Tramitando 

"Cria no Município de Guarulhos o 
PROGRAMA ESCOLA APOIO DA 

FAMÍLIA, destinado a prestar atendimento 
às famílias e a menores infratores no 

âmbito do Município de Guarulhos e dá 
outras providências". 

GILVAN PASSOS Não - 

5711 2013 - - Tramitando 

"Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
escolas infantis particulares, creches e 

berçários instalarem câmeras de vídeo em 
seus estabelecimentos". 

LAMÉ Não - 
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Nº 
PL 

Ano 
Protocolo 

N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

6293 2013 - - Tramitando 
"Dispõe sobre a criação do Programa 

Municipal de Assistência Médica Infantil 
nas creches do Município". 

TONINHO 
MAGALHÃES 

Não - 

6306 2013 - - Tramitando 

"Institui a Semana Municipal de Incentivo à 
Adoção de Crianças e Adolescentes a ser 
comemorada, anualmente, próximo ao dia 

25 de maio, Dia Nacional da Adoção". 

GERALDO 
CELESTINO, 

PROFESSOR AURIEL 
Não - 

7165 2013 - - Tramitando 

"Institui o dia 15 de outubro como o Dia da 
Conscientização contra a Violência nas 

Escolas Públicas e Privadas, no âmbito do 
Município de Guarulhos". 

PROFESSOR JESUS Não - 

7251 2013 - - Tramitando 

"Autoriza a realização de Curso de 
Primeiros Socorros por funcionários das 

creches no âmbito do Município de 
Guarulhos". 

RAMOS DA PADARIA Não - 

7365 2013 - - Tramitando 
"Institui a função especial de Aprendiz do 
Serviço Público na forma que especifica". 

LUIZ MATO GROSSO Não - 

7385 2013 - - 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"Institui o Campeonato Municipal de 
Esporte Amador de Guarulhos". 

PROFESSOR AURIEL Não - 
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Nº 
PL 

Ano 
Protocolo 

N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

7386 2013 - - 

Retirado 
devido 

renúncia 
para 

assumir 
outro cargo 

eletivo 

"Institui as Competições Regionais de 
Esporte Amador". 

PROFESSOR AURIEL Não 

Arquivado utilizando-se o 
princípio do § 1º do art. 188 

do Regimento Interno, 
devido renúncia para 

assumir o mandato de 
Deputado Estadual. 

7402 2013 - - Tramitando 

"Autoriza a realização da Feira do 
Artesanato e da Culinária do Norte e 

Nordeste durante os finais de semana em 
todos os quatro cantos da cidade (Taboão, 

Pimentas, Vila Galvão) ". 

ELMER JAPONÊS Não - 

7403 2013 - - Tramitando 

"Dispõe sobre a criação pelo Poder 
Executivo de portais turísticos em todas as 
avenidas que fazem divisa da cidade com 

outros municípios". 

PASTOR ANISTALDO Não - 

7410 2013 7255 2014 Aprovado 

"Autoriza o Poder Executivo a efetuar o 
pagamento de bolsa aos professores 

alfabetizadores que participam da formação 
continuada no âmbito do Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC". 

PREFEITURA 
Individuais 
Favoráveis 

- 

7433 2013 7227 2013 Aprovado 

"Oficializa o Programa de Geração de 
Trabalho, Emprego e Renda (PRO-

EMPREGO), cria o Conselho Municipal de 
Geração de Trabalho, Emprego, Renda e 

Economia Solidária e o Fundo Municipal de 
Geração de Trabalho, Emprego, Renda e 

Economia Solidária e revoga a Lei nº 
6619/09". 

PREFEITURA 
Individuais 
Favoráveis 

- 
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Projetos de Lei 2014 

Nº 
Projeto 
de Lei 

Ano 
Protocolo 

N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observação 

4640 2014 - - 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"Cria na cidade de Guarulhos o 
PIPÓDROMO, realiza a Semana de 

Orientação: SOLTE PIPA SEM PERIGO E 
NO LUGAR CERTO nas escolas da rede 
municipal de ensino e revoga as Leis n° 

3651/1990 e 4599/1994". 

GILVAN PASSOS Não - 

4206 2014 7331 2014 Aprovado 
"Autoriza o Município de Guarulhos a 
integrar a Associação Internacional de 

Cidades Educadoras - AICE". 
PREFEITURA 

Individuais 
Favoráveis 

- 

4066 2014 7359 2014 Aprovado 
"Institui o Plano Municipal de Políticas 

Públicas para a Juventude". 
PREFEITURA 

Individuais 
Favoráveis 

Aprovado com emenda da 
Comissão de Educação 

4005 2014 - - Tramitando 
"Estabelece diretrizes para a administração 

de creches públicas por instituições 
privadas". 

TONINHO DA 
FARMÁCIA 

Não - 

3744 2014 - - Tramitando 
"A instituição do cartão leve-leite, 

concedendo auxílio pecuniário para 
aquisição de leite e dá outras providências". 

LUIZ MATO GROSSO, 
RAMOS DA PADARIA 

Não - 

3511 2014 - - Tramitando 

"Dispõe sobre a divulgação obrigatória na 
internet, através do site oficial da Prefeitura 
de Guarulhos, da lista de espera para vagas 

nas creches do Município e dá outras 
providências". 

DR. ALEXANDRE 
DENTISTA 

Não - 

2864 2014 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº 
5907/03, que estabelece normas para o 
transporte de escolares nos limites do 

Município de Guarulhos, inserindo-se o 
artigo 4-A". 

PROFESSOR SAMUEL 
VASCONCELOS 

Não 
- 
 

2863 2014 - - Tramitando 
"Cria no Município de Guarulhos a 

Papelaria do Povo". 
GUTI, PASTOR 

ANISTALDO 

Não 
- 
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Nº 
Projeto 
de Lei 

Ano 
Protocolo 

N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observação 

2582 2014 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Institui a obrigatoriedade de instalação de 
armários individuais para alunos e 

professores nas escolas da rede oficial de 
ensino público e privado no Município de 

Guarulhos". 

LAÉRCIO PEREIRA Não - 

2272 2014 - - 
Arquivado 
pela CCJ 

"Altera a Lei n° 6068/2005, modificando o 
art. 2°, acrescendo o parágrafo único, 

incluindo prazo para a entrega dos 
uniformes". 

TONINHO DA 
FARMÁCIA 

Não 
CCJ enviou memorando não 

respondido pelo autor 

1702 2014 - - 
Arquivado 
pela CCJ 

"O acompanhamento de professores e 
estagiários de educação física nas 

Academias Populares do Município de 
Guarulhos". 

HELENO 
METALÚRGICO 

Não 
CCJ enviou memorando não 

respondido pelo autor 

1300 2014 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

Cria o Programa Educacional Conhecer 
Guarulhos". 

PROFESSOR SAMUEL 
VASCONCELOS 

Não - 

1254 2014 - - Tramitando 

"Cria a Bolsa Pedagógica, Programa de 
Composição de Acervo de Livros para 

Educadores, como complemento de sua 
formação profissional". 

MAURÍCIO 
BRINQUINHO 

Não - 

661 2014 7270 2014 Aprovado 

"Institui o Programa de Recursos 
Educacionais Descentralizados - 

PROREDE, revoga as Leis n/s. 5861/02 e 
6121/06". 

PREFEITURA 
Individuais 
Favoráveis 

Decreto nº 32149 (reg. Lei) 
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Projetos de Lei 2015 

Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

5281 2015 - - 
Arquivado 
pela CCJ 

"Torna obrigatório uma sala de enfermagem 
e um profissional de enfermagem nas 

escolas públicas e privadas do Município de 
Guarulhos". 

GUTI Não 
CCJ enviou memorando ao 
autor que não respondeu 

5163 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Obrigatoriedade da inclusão da disciplina 
de Educação de Trânsito como atividade 

extracurricular na rede de ensino 
municipal". 

CLAUDILSON PEZÃO Não - 

5161 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Inclui, no Currículo Escolar da Rede 
Pública Municipal, o ensino do Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA". 

ALEMÃO DO 
TRANSPORTE, 

CLAUDILSON PEZÃO 
Não - 

5061 2015 - - 
Arquivado 
pela CCJ 

"Implantação da seleção e reciclagem do 
lixo escolar aliado à Educação Ambiental". 

TONINHO DA 
FARMÁCIA 

Não 
CCJ enviou memorando ao 

autor: já há lei sobre o 
assunto 

4652 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Implantação e adaptação das escolas 
públicas e privadas para pessoas com 

mobilidade reduzida". 
ELMER JAPONÊS Não - 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

4621 2015 7442 2015 Aprovado 

"Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB, o Conselho 
Municipal de Acompanhamento do 

FUNDEB, e revoga as Leis n.º 6245, de 
26/04/2007 e 7075, de 26/11/2012". 

PREFEITURA 
Individuais 
Favoráveis 

- 

4510 2015 - - Tramitando 

"Institui a obrigatoriedade do ensino de 
Noções sobre Direitos Políticos; 

Organização Política e Administrativa do 
Estado e Organização e Funções dos 

Poderes Estatais no ensino fundamental 
das escolas públicas da Rede Municipal 

da cidade de Guarulhos." 

RAMOS DA PADARIA Não - 

4389 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Dispõe sobre o fornecimento de merenda 
diferenciada para estudantes diabéticos, 

hiperglicêmicos e celíacos". 
ELMER JAPONÊS Não - 

4253 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Torna obrigatório o treinamento para 
evacuações emergenciais nas redes de 

ensino público e particular do Município de 
Guarulhos". 

ELMER JAPONÊS Não - 

4250 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Dispõe sobre o fornecimento de 
alimentação diferenciada para alunos 
alérgicos em toda a rede de ensino 

municipal". 

ELMER JAPONÊS Não - 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

3962 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação do piso de segurança nas 
escolas de educação infantil, creches 

municipais, berçários municipais e áreas 
de recreação das praças públicas". 

TICO EMERSON Não - 

3745 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Institui a Semana Cultural nos CEUs do 
Município". 

ELMER JAPONÊS Não - 

3287 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Institui, no âmbito do Município de 
Guarulhos, o Programa de Adoção de 

Escolas e Creches da Rede Municipal de 
Ensino". 

ELMER JAPONÊS Não - 

3286 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Institui, na rede de escolas municipais, a 
Semana Temática Contra o Uso das 

Drogas". 
ELMER JAPONÊS Não - 

3285 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Cria o Programa de Intercâmbio 
Educacional no âmbito da Secretaria 

Municipal de Educação". 
ELMER JAPONÊS Não - 

2910 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Institui o Dia Municipal do Grêmio 
Estudantil Livre". 

ELMER JAPONÊS Não - 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

2902 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Dispõe sobre a implantação do teste de 
Irlen nas escolas municipais, para 

detecção da Síndrome de Irlen, para 
alunos que apresentem déficit de 

aprendizagem comportamental e social". 

VERINHA SOUZA Não - 

2859 2015 7426 2015 Aprovado 
"Dá nova redação ao artigo 6º da Lei nº 
7274, de 29 de maio de 2014". (Tabelas 

de reajuste carreira magistério) 
PREFEITURA 

Individuais 
Favoráveis 

- 

2490 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de ambulatórios para pronto 

atendimento de primeiros socorros, com a 
permanência mínima de um profissional da 

área de enfermagem em cada escola da 
rede municipal e privada de ensino do 

Município de Guarulhos". 

LUIZ MATO GROSSO Não - 

2245 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
presença de profissionais de psicologia 

nas escolas de ensino infantil e 
fundamental". 

VERINHA SOUZA Não - 

2241 2015 - - Tramitando 

"Determina que, nos estabelecimentos de 
ensino fundamental e de educação infantil 
da rede pública municipal de Guarulhos, 
fica vedada a divulgação, distribuição e 
exposição de material didático contendo 
orientações sobre a diversidade sexual". 

DANIEL SOARES, DR. 
ALEXANDRE 

DENTISTA, DR. 
LAÉRCIO SANDES, 

DR. VITOR DA 
FARMÁCIA, 
EDMILSON 

AMERICANO, 
EDUARDO BARRETO, 

ELMER JAPONÊS, 
GILVAN PASSOS , 

HELENO 
METALÚRGICO, JOÃO 

BARBOSA , LUIZ 
MATO GROSSO, 

Não - 
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NOVINHO BRASIL, 
PASTOR ANISTALDO, 
PROFESSOR JESUS, 
RAMOS DA PADARIA, 

ROGÉRIO DOS 
SANTOS, ROMILDO 
SANTOS, SERJÃO 
INOVAÇÃO, TICO 

EMERSON, TONINHO 
DA FARMÁCIA, 

TONINHO 
MAGALHÃES, ZÉ 

CARLOS 
MORDIDINHA 

2019 2015 - - Tramitando 
"Institui Competições Regionais de 

Esportes Amadores". 
MARCELO 

SEMINALDO 
Não - 

1891 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Dispõe sobre criação do projeto Trânsito 
Seguro nas Escolas". 

PROFESSOR 
PAULINHO, TICO 

EMERSON 
Não - 

1839 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Dispõe sobre escolha de nível e etapa 
dos professores da rede municipal de 

ensino e dá outras providências". 

PROFESSOR 
PAULINHO, TICO 

EMERSON 
Não - 

1596 2015 - - Tramitando 
"Institui a Política Municipal de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista". 

EDUARDO BARRETO Não - 

1508 2015 - - 
Retirado a 
pedido do 

autor 

"Declara Cidades Irmãs, as cidades de 
Guarulhos e Stepanakert, capital da 

autodeclarada República de Nagorno-
Karabakh". 

GUTI Não 
CCJ enviou memorando ao 

autor 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

1478 2015 - - Tramitando 
"Regulariza o uso de espaços públicos 

destinados à prática de bocha". 
GERALDO 

CELESTINO 
Não - 

1266 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Institui o Dia Municipal do Paradesporto e 
sua comemoração no Município". (3 de 

março). 
TICO EMERSON Não - 

1155 2015 - - 
Arquivado 
pela CCJ 

"A implantação de um Campo de Futebol 
Distrital, no terreno localizado na Rodovia 

Ayrton Senna da Silva, no bairro dos 
Pimentas, Guarulhos, SP". 

SERJÃO INOVAÇÃO Não 
CCJ enviou memorando ao 

autor: já há lei sobre o 
assunto 

1149 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Dispõe sobre Cartão Escola". 
PROFESSORA 
MARISA DE SÁ 

Não - 

1063 2015 - - 
Arquivado 
pela CCJ 

"Institui a Semana Municipal de 
Valorização da Família, que integrará o 

calendário oficial do Município". (1º ao 2º 
domingo de agosto). 

TICO EMERSON Não 
CCJ enviou memorando ao 

autor: já há lei sobre o 
assunto 

1020 2015 - - 
Arquivado 
pela CCJ 

"Incentivos fiscais para o fomento ao 
Esporte Amador em todas as suas 

modalidades e dá outras providências". 

PROFESSOR AURIEL, 
RAMOS DA PADARIA 

Não 
CCJ enviou memorando, 

não respondido pelo autor 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

919 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Instituição do Programa Municipal de 
Incentivo e Apoio à Cultura - PMIAC, 
versando sobre incentivo fiscal para 

realização de projetos culturais". 

CLAUDILSON PEZÃO Não - 

789 2015 - - 
Arquivado 
pela CCJ 

"Institui nas escolas da rede pública 
municipal de ensino o Programa Especial 

de Diagnóstico da Dislexia". 
DANIEL SOARES Não 

CCJ enviou memorando, 
não respondido pelo autor 

649 2015 7409 2015 Aprovado 

"Institui o Sistema Municipal de Cultura de 
Guarulhos, cria o Fundo Municipal de 

Política Cultural, o Sistema Municipal de 
Informações e Indicadores Culturais e o 

Programa Municipal de Formação e 
Qualificação na Área Cultural e dá outras 

providências". 

PREFEITURA 
Individuais 
Favoráveis 

- 

633 2015 - - 
Arquivado 
pela CCJ 

“Dispõe sobre a realização de consulta 
popular nos casos de fechamento das 

escolas e salas de aula na rede pública". 

PROFESSORA 
MARISA DE SÁ 

Não 
CCJ enviou memorando, 

não respondido pelo autor 

521 2015 - - Tramitando 
"Institui núcleo de apoio ao estudante nas 
unidades escolares da rede municipal de 

educação de Guarulhos". 
PROFESSOR JESUS Não - 
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Nº PL 
Ano 

Protocolo 
N° Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

224 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Dispõe sobre a realização nas Escolas 
Municipais de Guarulhos, de campanha 
periódica específica, de conscientização 
sobre os benefícios do uso da água e da 

energia elétrica". 

PROFESSOR SAMUEL 
VASCONCELOS 

Não - 

222 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Dispõe sobre a criação do Programa 
Leitura nos Ônibus no sistema municipal 

de transporte público de Guarulhos". 

PROFESSOR SAMUEL 
VASCONCELOS 

Não - 

46 2015 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Institui no Município de Guarulhos a 
TARIFA ZERO no transporte coletivo 

municipal, com isenção integral de 
pagamento aos estudantes e professores 
do Ensino Fundamental, Médio, Técnico e 
Superior públicos, bem como preparatórios 

comunitários e gratuitos ao Enem e 
vestibular de ingresso ao Ensino Superior". 

PROFESSOR SAMUEL 
VASCONCELOS 

Não - 
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Projetos de Lei 2016 

Nº 
PL 

Ano 
Protocolo 

N° 
Lei 

Ano 
Aprovação 

Status Ementa Autores Parecer Observações 

3336 2016 7539 2017 Aprovado 
"Dispõe sobre a instituição do Horário de 

Trabalho Pedagógico Livre para 
Professores de Música-HTPL". 

EDMILSON SOUZA 

Individuais 
Favoráveis 

e 
Contrários 

Ap. o Substitutivo nº 01 do 
autor 

2824 2016 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação, nas unidades de ensino da rede 
de escolas da Prefeitura de Guarulhos, de 

sistema de internet sem fio ‘Wi-Fi’, em suas 
dependências.” 

PROFESSORA 
BENJAMINITA 

Não - 

2115 2016 - - Tramitando 
"Institui a prática da Capoeira nas escolas 

municipais". 
EDMILSON SOUZA Não - 

1202 2016 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Inclui nas diretrizes curriculares das 
escolas situadas no Município os eixos 

temáticos Saúde, Cidadania e Lições para 
Vida". 

ELMER JAPONÊS Não - 

1021 2016 - - 

Arquivado 
devido não 
reeleição 

do(a) 
autor(a) 

"Institui a Política Municipal de Educação, 
cria o Sistema Municipal de Educação de 

Guarulhos e dá outras providências". 
(Revoga as Leis n.º 4954/97, 5537/00, 

5647/01, 6608/09 e 7442/15). 

PREFEITURA Não - 

872 2016 - - 
Veto 

Mantido 

"A obrigatoriedade de a Prefeitura 
disponibilizar para as escolas municipais, 

bem como fornecer máquina Braille 
gratuitamente às crianças com deficiência 

visual no âmbito do Município de 
Guarulhos". 

JOÃO BARBOSA, 
PASTOR ANISTALDO, 

ROGÉRIO DOS 
SANTOS 

Não - 

545 2016 - - 

Rejeitado 
pelas 

comissões 
de mérito 

"Dispõe sobre o reconhecimento, no 
Município de Guarulhos, de diplomas de 

pós-graduação 'stricto sensu' (Mestrado e 
Doutorado) cursados nos países do 

Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e 
em Portugal". 

DONA MARIA 
Individuais 
Contrários 

- 
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