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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, EXPORTE E JUVENTUDE

PARECERN' ajy/19-CECE

Inclui conteúdo sobre educação cooperativista
nas disciplinas ministradas nas escolas públicas
da rede municipal de ensino.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria do
vereador Márcio Bins Ely.

A Procuradoria da Casa, em parecer prévio, fl. 14/16 já proferiu o
entendimento de que a matéria ora objeto desse prometo é competência municipal, não
havendo qualquer impedimento jurídico à sua tramitação, já no tocante ao aspecto
formal, o Pr(feto contém vício, uma vez que versa sobre matéria administrativa,
sendo competência privada do poder Executivo.

Na sequência, o Autor do Prometo apresentou contestação ao parecer da
Procuradoria, ao qual apresentou embasamento legal para a defesa a favor da
proposição.

A Comissão de Constituição e Justiça - CCJ, fl. 23/24, em um primeiro
momento, concluiu pela existência de óbice de natureza jurídica para tramitação do
prometo, no entanto, o parecer foi rejeitado e constituiu-se novo parecer, nas fls.
29/30, o qual se mostrou favorável à tramitação do Prometo.

É o breve e sucinto relatório

Passando ao exame do presente Pr(feto no âmbito das matérias de
competência desta Comissão, constatamos que o processo está devidamente instruído,
no que incumbe a análise meritória da proposta está em diversificar os conteúdos
ministrados em sala de aula, auxiliando jovens a enriquecer o conhecimento, assim
como auxiliar na vida profissional futura.

Cabe ressaltar que não se trata de criar uma nova disciplina, mas sim
incluir o conteúdo cooperativista nas disciplinas já existentes, a Him de trazer o
conhecimento do tema, como ressalta o Autor da proposta, na sua exposição de
motivos.
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Ressalta-se que não se busca interferir na competência privativa da
gestão municipal, uma vez que a gerência da inserção desse conteúdo ainda continua
sob atribuição da pasta competente. Nesse contexto, salienta que existem diversas
formas de abordar os conteúdos, sem que seja preciso remodelar o quadro
proülssional ou demandar orçamento, através de palestras, aulas práticas, saídas de
campo, entre outras.

Portanto, conclui-se que a finalidade da proposta é de proporcionar
incentivo ao cooperativismo, através dos mecanismos legais que concorre a nós
legisladores, que é sobre legislar sobre assuntos de interesse local. Sendo assim
propor um prometo de lei que objetivo ampliar o conhecimento acerca de temas que
colaborem para a formação de indivíduos mostra-se meritória e entendemos que não
há quaisquer óbices pertinente ao tramite legal da presente proposição.

Diante do exposto, o parecer desta Comissão manifesta-se pela
aprovação do Prometo de Lei do Legislativo.

Sala de Reuniões, 04 de junho de 201 9
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