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2. 
 

DO PROJETO À LEI:  
O processo de tramitação dos projetos de leis de criação de 

ginásios oficiais na Assembleia Legislativa do  
Estado de São Paulo 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Com o início do período de redemocratização no Brasil no final da 
década de 1940, o Poder Legislativo, tanto na esfera federal, quanto 
estadual e municipal, voltou à atividade em todo território nacional. Nessa 
conjuntura, todas as reinvindicações da população como, por exemplo, a 
criação de um posto de saúde, de uma delegacia, ou ainda de uma escola 
pública estadual passariam, a partir de então, pela promulgação de lei 
aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado.  

Assim, todas as proposições, tanto de autoria dos deputados 
quanto do Poder Executivo Estadual, deveriam ser apresentadas no 
formato de projeto de lei. Por sua vez, toda a Assembleia Legislativa deveria 
possuir um regimento interno para nortear o trabalho dos legisladores, das 
comissões e dos servidores técnico-administrativos dessa instituição e, por 
conseguinte, a tramitação dos projetos de lei. 

Atender às reivindicações da população, especialmente das 
camadas médias e populares, no que tange o acesso ao sistema público de 
educação, independentemente da densidade demográfica e/ou qualquer 
outro aspecto socioeconômico dos municípios que justificasse (ou não) a 
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criação de escolas nessas localidades, era algo tão importante para esse 
campo político que, utilizando-se dos deputados estaduais selecionados 
para esse estudo, levantei todos os projetos de lei apresentados por estes à 
ALESP, no recorte histórico adotado. 

Os dados coligidos na tabela a seguir apontam para uma atuação 
expressiva desses parlamentares na área educacional: 

 

 

           Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados extraídos da ALESP (2017). 
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Cabe destacar que na Tabela 24 agrupei as informações a partir de 
um critério sucinto que consistiu na leitura dos caputs dos projetos de leis 
dos deputados selecionados para esse estudo. Nessa triagem, organizei os 
projetos de lei em 5 grandes categorias: Educação, Saúde, Segurança, 
Agricultura e Outros, nas quais as proposituras seriam alocadas após 
verificar se o enunciado trazia consigo qualquer termo que aludisse a uma 
das categorias enunciadas. 

Na categoria Educação contabilizei os projetos de lei que tratavam, 
em ordem de maior incidência: a) da criação de estabelecimentos de ensino 
(grupos escolares, ginásios, ginásios vocacionais, escolas industriais, escolas 
técnicas, escolas artesanais, escolas comerciais, escolas agrícolas, faculdades 
e universidades), bem como a instalação de cursos em escola já criadas, ou 
ainda na incorporação de colégios e escolas normais a ginásios públicos já 
existentes, além da sua transformação em Institutos de Educação; b) da 
criação e/ou transferência de cargos para as escolas criadas; c) oferta de 
cursos de formação para docentes; d) definição de critérios para a 
pontuação dos docentes e para a participação de docentes em concursos 
públicos para o provimento de cargos na área educacional; e) oferta de 
cursos de reforço para alunos atrasados; f) alterações na legislação 
educacional vigente; g) atribuição de nomes de patronos às escolas; h) 
criação de delegacias de ensino, entre outros.  

Nesse contexto, 48% do montante dos projetos de lei tratava de 
reivindicações na área educacional, percentual que indica um interesse 
considerável dos agentes políticos nessa matéria, haja vista a demanda da 
população por melhores condições de vida. 

Numa incidência menor estão agrupados os projetos de lei que 
versam sobre questões ligadas à saúde, à segurança e à agricultura que, 
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respectivamente, representam 10%, 2% e 4% do total de 2.775 projetos 
de lei.  

No que se refere à área da saúde, as propostas apresentadas no 
plenário da ALESP tratavam, em sua maioria, da criação de hospitais, 
centros, postos e/ou subpostos de saúde nos mais diversos municípios 
paulistas, além de aquisição de vacinas, de provimentos de recursos 
financeiros para as Santas Casas de Misericórdia, e de questões relacionadas 
à vigilância sanitária.  

Na área da segurança predominavam solicitações de criação de 
delegacias também em diversas localidades do Estado de São Paulo, além 
de aspectos referentes à vida funcional de servidores da Guarda Civil, 
policiais e bombeiros como, por exemplo, contagem de tempo de serviço 
em outras instâncias ligadas à segurança pública para fins de recebimento 
de benefícios e/ou aposentadoria.  

Quanto à agricultura, boa parte dos projetos de lei incidia na 
criação de postos de mecanização agrícolas e de inseminação artificial em 
várias cidades, além de propor a subvenção por parte do governo estadual 
destinada à aquisição de insumos e transporte de produtos agrícolas, ou 
ainda para denominar estabelecimentos criados para realização de 
pesquisas nessa área. 

No grupo que atribuí a denominação Outros, encontram-se 
reunidos diversas proposituras concernentes às áreas cultural, esportiva, 
orçamentária, judicial, de transporte, entre outras. Ademais, nessa 
categoria, estão alocados os projetos de lei destinados a: a) concessões de 
pensões e aposentadorias; b) concessão de auxílio financeiro aos mais 
diversos tipos de instituições, bem atribuição do caráter de utilidade 
pública; c) criação de cargos em várias repartições públicas estaduais, bem 
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como mudança de referência salarial de cargos já existentes e outras 
questões referentes à vida funcional dos servidores públicos; d) alteração 
de leis diversas outrora promulgadas; e) criação de comarcas; f) criação de 
monumentos e de datas comemorativas; entre outros. 

Em suma, boa parte das questões que afetavam de alguma maneira 
a população em geral, ou ainda determinados grupos sociais, eram 
discutidas no plenário da ALESP, evidenciando que os deputados estaduais 
submetiam proposituras que tratavam dos mais diversos assuntos. De igual 
maneira, fica evidente uma concorrência entre os legisladores no 
encaminhamento de propostas, algumas repetidamente, muito 
provavelmente para garantir seu prestígio político nos seus redutos 
eleitorais quanto para garantir sua posição nesse campo político. 

Nesse cenário, os projetos de lei direcionados a assuntos 
educacionais ocupavam um espaço privilegiado nesse jogo político. Este 
capítulo tem por finalidade apresentar os elementos e as etapas que 
compõem o processo de tramitação de um projeto de lei, objetivando um 
melhor entendimento sobre a articulação empenhada pelos deputados 
estaduais e dos respectivos partidos políticos nos quais se encontravam 
filiados no que tange à criação de ginásios oficiais no Estado de São Paulo 
no período estudado. 

 
2.1 Da organização da Assembleia Legislativa do  

Estado de São Paulo 

A redemocratização do país, com a promulgação da Constituição 
Federal de 1946, recuperou o Estado de Direito. A Constituição Estadual, 
elaborada pela Assembleia Constituinte do Estado de São Paulo foi 
promulgada em 9 de julho de 1947 (SÃO PAULO, 1947a). Na nova 
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ordem constitucional, o Poder Legislativo era exercido nos estados pelas 
Assembleias Legislativas. Em São Paulo, o Legislativo Estadual era 
composto por 75 cadeiras que seriam ocupadas por deputados eleitos por 
sufrágio universal, voto secreto e direto, com sistema de representação 
proporcional dos partidos políticos. 

Reinstalada, a ALESP iniciou um processo de estruturação interna 
a partir de um aparato técnico-administrativo que previa, entre outros 
aspectos, a criação de cargos que poderiam ser agrupados em setores 
(seções) também recém-criados com atribuições específicas. Isto posto, o 
artigo 1º da resolução n. 02, datada de 09 de abril de 1947, estabelecia o 
seguinte: 

 

A Secretaria da Assembléia Legislativa passa a constituir-se dos 
seguintes serviços: 

I – Gabinete da Presidência 

II – Diretoria Geral: 

a) Gabinete de Assistência Técnica 

III – Subdiretoria Geral 

IV – Divisão do Serviço Legislativo 

a) Seção de Redação de Atas e Documentos Parlamentares 

b) Seção de Comissões 

c) Seção de Datilografia e Revisão. 

V – Divisão do Serviço de Documentação: 

a) Seção de Documentação 

b) Seção de Biblioteca 

c) Seção de Sinopse-Anais. 
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VI – Divisão do Serviço de Administração: 

a) Seção de Expediente e Pessoal 

b) Seção de Contabilidade 

c) Portaria 

d) Serviços Auxiliares. 

VII – Divisão dos Serviços de Protocolo, Arquivo e Almoxarifado: 

a) Seção de Protocolo 

b) Seção de Arquivo 

c) Seção de Almoxarifado 

VIII – Serviço de Taquigrafia. 

Parágrafo único – São diretamente subordinados à Mesa da 
Assembléia: a) o Gabinete do Presidente; b) a Diretoria Geral; e 
diretamente subordinados à Diretoria Geral: a) o Gabinete de 
Assistência Técnica; b) a Subdiretoria Geral; c) a Divisão do Serviço 
Legislativo; d) a Divisão do Serviço de Documentação; e) a Divisão do 
Serviço de Administração; f) a Divisão dos Serviços de Protocolo, 
Arquivo e Almoxarifado; e g) o Serviço de Taquigrafia. 
Artigo 2° As atribuições dos órgãos mencionados no artigo anterior são 
as definidas nesta Resolução, sem prejuízo de outras que as 
necessidades do serviço determinarem, a juízo da Mesa da Assembléia. 
(SÃO PAULO, 1947d). 

 

Por sua vez, a Mesa da Assembleia também tinha suas atribuições, 
conforme indica a resolução n. 01, de 28 de março de 1947, que dispunha 
sobre o Regimento Interno da Comissão Especial de Constituição criada 
pela Assembleia Constituinte: 

 

  



 
124 

 

Artigo 23 - À Mesa da Assembléia, composta de um Presidente e dois 
Secretários, compete: 

a) dirigir todos os trabalhos da Assembléia; 

b) opinar sobre os requerimentos de licença dos Deputados; 

c) tomar providências necessárias à regularidade dos trabalhos 
legislativos; 

d) prover a polícia interna do edifício da Assembléia; 

e) propor à Assembléia a criação dos lugares necessários ao serviço de 
sua Secretaria e a fixação dos respectivos vencimentos; 

f) nomear, promover, suspender e demitir os funcionários da 
Secretaria; conceder aos mesmos licença, com ou sem vencimentos, e 
designar-lhes comissões; 

g) representar ao Governo do Estado sobre as necessidades da 
economia interna da Casa. 

[...] 

Artigo 25 - Compete à Mesa organizar e expedir o regulamento da 
Secretaria, servindo, até que outro seja adotado, o regulamento da 
antiga Assembléia Legislativa, dissolvida em 1937. (SÃO PAULO, 
1947c). 

  

Nesse contexto, encontrava-se prevista regimentalmente a 
possibilidade da Assembleia criar comissões permanentes ou especiais, 
quantas fossem entendidas necessárias ao bom andamento dos trabalhos 
legislativos, especialmente da tramitação dos projetos de lei. Cabe aqui 
destacar que todas as comissões deveriam, sempre que possível, serem 
compostas de modo que houvesse uma representação proporcional dos 
partidos políticos com assento na Assembleia, cabendo a estes a indicação 
de seus representantes por intermédio das respectivas bancadas. 
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A resolução n. 07, datada de 16 de julho de 1947, criou 10 
comissões permanentes: a) Constituição e Justiça, composta por 10 
membros; b) Finanças e Orçamento35, composta por 10 membros; c) 
Educação e Cultura, composta por 09 membros; d) Saúde Pública e 
Higiene, composta por 08 membros; e) Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações, composta por 07 membros; f) Agricultura, composta por 
07 membros; g) Indústria e Comércio, composta por 07 membros; h) 
Legislação e Assistência Social, composta por 06 membros; i) Estatística, 
composta por 06 membros; e, j) Redação, composta por 05 membros.  De 
acordo com o Artigo 7º dessa mesma resolução, também foram criadas 02 
comissões especiais: a de Regimento (Interno da ALESP) e de Lei Orgânica 
dos Municípios, constituídas de 10 membros cada uma (SÃO PAULO, 
1947e). 

Em 1951, foi criada a décima primeira comissão permanente, a do 
Serviço Civil, constituída de 07 membros (SÃO PAULO, 1951m). Cada 
comissão permanente possuía uma função previamente definida. Neste 
ponto, entre o período de 16 de julho de 1947 ao final de julho de 1951, 
as atribuições das comissões permanentes eram as mesmas do período 
anterior à ditadura Vargas: 
 

Artigo 6º - No tocante às atribuições das Comissões Permanentes, 
observar-se-á o que dispõe o Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados do Estado, de 192936, e como elementos subsidiários, a 

 
35 Vale destacar que em determinados documentos a expressão Finanças e Orçamento está expressa apenas com 
a denominação Finanças, mas se trata da mesma comissão permanente da ALESP. 
36 Encontrei na Biblioteca da ALESP o Regimento Interno do Congresso Legislativo do Estado de São Paulo, 
datado de 1929 (SÃO PAULO, 1929), documento este que acredito ser o regimento citado no artigo 6º da 
resolução n. 07, de 16 de julho de 1947. Contudo, tal documento, composto por 102 artigos, normatiza o 
funcionamento do Congresso Legislativo Estadual, especialmente no que se refere a questões relacionadas à 
revisão da Constituição Estadual. Vale destacar que, naquela época, o Poder Legislativo estadual era composto 
pelo Senado e pela Câmara dos Deputados (Artigos 1º e 2º), e havia apenas a Comissão de Revisão, incumbida 
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Resolução n° 1, de 9 de agosto de 1935, da Câmara dos Deputados do 
Estado e o atual Regimento da Câmara Federal. (SÃO PAULO, 
1947e). 

 

A resolução n. 01 da Câmara dos Deputados do Estado, 
promulgada em 09 de agosto de 1935, trazia expressa as atribuições de 
cada comissão permanente. Nesse tocante, os projetos de lei de criação de 
ginásios oficiais, no decorrer do período abrangido por esse estudo37, eram 
apreciados por 04 comissões permanentes, respectivamente: Comissão de 
Constituição de Justiça; Comissão de Finanças e Orçamento; Comissão de 
Educação e Cultura; e Comissão de Redação (SÃO PAULO, 1935). 

Pela referida resolução, a Comissão de Constituição e Justiça tinha 
por finalidade se manifestar sobre todos os assuntos quanto ao seu aspecto 
jurídico, legal ou constitucional. Além disso, era responsável por analisar 
todos os casos ou proposições sobre: a) o exercício dos poderes estaduais; 
b) a organização judiciária e municipal; c) a força pública; d) o 
funcionalismo público estadual e municipal; e) o trabalho; f) ajustes e 
convenções com a União e com os outros estados; g) vetos do governador; 
h) recursos contra resoluções e atos municipais; i) licença do governador 
para interromper o exercício das suas funções ou se ausentar do Estado; e, 
j) sobre relatórios da Junta Especial de Investigação. 

À Comissão de Finanças e Orçamento competia emitir parecer 
sobre a proposta de orçamento enviada pelo governador do Estado, bem 
como proposições referentes às contas anuais do governador, à matéria 
tributária, abertura de crédito, empréstimos públicos, ou ainda àquelas que 

 
de emitir parecer sobre as disposições da Constituição que estivessem no caso de serem reformadas e de redigir 
o que estivesse vencido (artigo 43). 
37 Dois foram os regimentos internos no período abarcado por esse estudo, ou seja, entre 14/03/1947 e 
31/01/1963: o Regimento Interno da Câmara dos Deputados do Estado, de 1929, e a resolução da ALESP n. 
59, de 09 de julho de 1951.  
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direta ou indiretamente, imediata ou remotamente, alterassem a despesa 
e/ou receita do Estado. 

Por sua vez, e certamente é a que mais nos interessa conhecer, a 
Comissão de Educação e Cultura, de acordo com os itens a e b do artigo 
4º, era responsável por qualquer matéria relativa à educação e instrução 
pública ou particular, inclusive o ensino profissional e agrícola, bem como 
todos os assuntos que se referissem ao desenvolvimento cultural ou 
artístico. 

Finalmente, à Comissão de Redação competia redigir todas as 
proposições aprovadas pela Assembleia, exceto nos casos de: a) projetos de 
lei orçamentária, que deviam ser redigidos pela Comissão de Finanças e 
Orçamento; b) projetos de resolução, redigidos pela Mesa da Assembleia; 
c) redação para terceira discussão de projeto emendado em seguida, 
devendo ser redigido pela comissão que houver apresentado ou sobre ele 
ter emitido parecer; ou ainda, d) quando mais de uma comissão emitisse 
parecer sobre proposição com emendas em segunda discussão, caberia a 
Mesa designar qual comissão deveria redigir para a terceira discussão. 

As comissões permanentes eram constituídas geralmente no início 
de cada ano, em sessão legislativa ordinária, logo depois de eleita a Mesa, 
e seus membros deveriam exercer suas funções até serem substituídos na 
sessão legislativa seguinte, o que ocorreria muito provavelmente no ano 
subsequente. Ademais, o regimento previa que cada deputado não poderia 
fazer parte como membro efetivo de mais de duas comissões ou ainda 
como substituto de mais de três comissões. 

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa (resolução n. 59, 
de 09 de julho de 1951), trouxe consigo alterações nas atribuições das 
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comissões responsáveis pela criação de escolas ginasiais, (SÃO PAULO, 
1951n). Vejamos o quadro comparativo a seguir: 

 

Quadro 2: Comparativo de atribuições das comissões do Poder Legislativo estadual. 

 
continua 
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Fonte: São Paulo (1935; 1951n). 
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As alterações realizadas foram pontuais, mantendo-se o papel de 
cada comissão. Cabe aqui lembrar que não é objeto desse estudo analisar 
as atribuições das comissões, tampouco compará-las, mas sim conhecê-las 
para melhor compreender o processo de tramitação dos projetos de lei de 
criação de ginásios oficiais em municípios paulistas. Para tanto, esclareço 
que utilizei neste estudo o contido na já citada resolução da ALESP n. 59, 
de 09 e julho e 1951, uma vez que esta abrangeu a maior parte do recorte 
histórico adotado. 

Nesse aspecto, de acordo com a resolução de 1951, cada comissão, 
logo após ser constituída, deveria se reunir sob a direção do membro mais 
idoso entre os presentes para eleger, por voto secreto, o presidente e o vice-
presidente daquela comissão. Enquanto não se realizasse a eleição, a 
comissão seria presidida pelo deputado mais idoso. Do mesmo modo, o 
deputado mais idoso presidiria as reuniões da comissão quando não 
estivessem presentes simultaneamente o presidente e o vice-presidente.  

Quanto às atribuições do presidente da Comissão, a este competia: 
 

Artigo 37 

[...] 

I - determinar os dias das reuniões ordinárias da Comissão, dando disso 
ciência à Mesa e fazendo publicar o ato no “Diário da Assembléia”; 

II - convocar as reuniões extraordinárias, de ofício ou a requerimento 
dos membros da Comissão; 

III - presidir a todas as reuniões da Comissão e nelas manter a ordem 
e a solenidade necessárias; 

IV - dar conhecimento à Comissão da matéria recebida, bem como dos 
relatores designados; 
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V - designar relatores e distribuir-lhes a matéria sobre que devam emitir 
parecer; 

VI - conceder a palavra durante as reuniões; 

VII - advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates, ou faltar 
à consideração de seus pares; 

VIII - interromper o orador que estiver falando sobre o vencido, ou se 
desviar da matéria em debate; 

IX - submeter a votos as questões sujeitas à Comissão e proclamar o 
resultado da votação; 

X - conceder vista (art. 53, § 5°); 

XI - Assinar pareceres e convidar os demais membros a fazê-lo; 

XII - enviar à Mesa a matéria destinada à leitura em sessão e à 
publicidade na ata dos trabalhos da Assembléia; 

XIII - promover a publicação das atas da Comissão, e, quando o julgar 
conveniente, de outros documentos oficiais, no “Diário da 
Assembléia”; 

XIV - solicitar ao Presidente da Assembléia substitutos para os 
membros da Comissão, no caso de vaga, ou nos casos previstos no art. 
19, inciso XVII; 

XV - resolver questões de ordem, e, em geral, sobre o andamento dos 
trabalhos da Comissão. 
Parágrafo único - O Presidente poderá funcionar como relator, e terá 
voto em todas as deliberações da Comissão, além do voto de qualidade, 
quando for o caso. (SÃO PAULO, 1951n). 

 

Por sua vez, de acordo com o artigo 39 da mesma resolução, os 
presidentes das comissões permanentes e especiais deveriam se reunir 
mensalmente, sob a direção do presidente da Assembleia, para examinar e 
assentar providências sobre o andamento das proposições. 
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As reuniões das comissões aconteciam em dias prefixados e eram 
secretariadas por funcionários da Secretaria da Assembleia. Ao Diário da 
Assembleia, caderno do Diário Oficial do Estado publicado pela Imprensa 
Oficial do Estado, cabia publicar cotidianamente a relação das comissões e 
de seus membros, com a designação de local e hora em que se realizariam 
suas reuniões, além de convocações extraordinárias com 24 horas de 
antecedência. De acordo com o artigo 43, tais reuniões poderiam durar o 
tempo necessário para o atendimento aos seus fins, bem como serem 
interrompidas pelo seu presidente quando este julgasse conveniente. Do 
mesmo modo, as comissões poderiam deliberar somente com a presença 
da maioria dos seus membros e por maioria de votos. Havendo empate, 
caberia o voto de desempate ao presidente da comissão. 

Ademais, as reuniões eram públicas. Na eventualidade de 
realização de reuniões secretas, poderiam estar presentes somente os 
deputados e as pessoas convocadas pela comissão, e tais encontros seriam 
secretariados por um membro da comissão designado pelo presidente ou, 
a juízo da comissão, por um funcionário da Secretaria da ALESP. 

Os trabalhos das comissões deveriam obedecer, de acordo com o 
artigo 48, a seguinte ordem: 

 

I - leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior; 

II - leitura dos pareceres definitivamente assentados; 

III - leitura, discussão e deliberação de requerimentos, pareceres ou 
relatórios. 

§ 1° - Esta ordem poderá ser alterada pela Comissão para trata de 
matéria urgente, ou a requerimento de preferência de qualquer dos 
membros, para determinado assunto. 
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§ 2° - Recebida a proposição sobre que se deva manifestar a Comissão, 
o seu Presidente designará, desde logo, o relator. 

§ 3° - As Comissões poderão ter relatores para cada um dos principais 
assuntos de sua competência. 
§ 4° - Os debates poderão ser taquigrafados por deliberação da 
Comissão, quando a matéria a tratar for de importância. (SÃO 
PAULO, 1951n). 

 

Nesse ponto, vale destacar que os relatores das comissões eram os 
próprios deputados que, ao receber uma determinada matéria (assunto), 
deveriam analisá-la e elaborar um relatório que iria pautar o parecer da 
comissão, conforme indicava o artigo 67 do referido regimento: 

 

Artigo 67 – Parecer é o pronunciamento de Comissão sobre qualquer 
matéria sujeita ao seu estudo. 

§ 1° As Comissões deverão apresentar o parecer às proposições e demais 
papéis sujeitos à sua deliberação. 

§ 2° Será “vencido” o voto do membro da Comissão contrário ao 
parecer. 

§ 3° Quando o voto for fundamentado ou determinar conclusão 
diversa da do parecer, tomará denominação de “voto em separado”. 

§ 4° O membro da Comissão, que discordar do fundamento do 
parecer, mas concordar com as conclusões, assiná-lo-á “pelas 
conclusões”. 

§ 5° Se a divergência do membro da Comissão com o respectivo parecer 
não for fundamental, assiná-lo-á “com restrições”. 
§ 6° Os pareceres serão apresentados por escrito, sem termos explícitos, 
sobre a conveniência da aprovação ou rejeição da matéria a que se 
reportam, e terminarão por conclusões sintéticas. (SÃO PAULO, 
1951n). 
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Para facilitar a análise das proposições, as comissões tinham a 
possibilidade de dividir quaisquer matérias, distribuindo cada parte a um 
relator, mas designando um relator geral de modo a se formar um parecer 
único, o qual seria apresentado dentro dos prazos regimentais ora 
estabelecidos. Nesse caso, o parecer seria apresentado até a primeira 
reunião subsequente ao vencimento desse prazo, podendo a comissão, a 
requerimento de qualquer membro, mandar que se imprimisse e 
distribuísse tal parecer entre seus pares da comissão, ficando nesse caso a 
sua discussão adiada para a reunião seguinte. Lido o parecer, ou dispensada 
a sua leitura se estivesse impresso, seria ele imediatamente sujeito à 
discussão, pelo prazo que o presidente julgasse necessário.  

Encerrada a discussão, ocorria a votação do parecer. Se aprovado 
em todos os seus termos, o parecer era tido como da comissão, e 
imediatamente assinado pelos membros presentes. De acordo com o artigo 
54, os votos relativos ao parecer, para efeito de contagem, eram divididos 
em favoráveis e contrários. Entre os votos favoráveis havia uma subdivisão: 
a) pelas conclusões; b) com restrições; e c) em separado. 

Caso o parecer sofresse alterações com as quais o relator 
concordasse, a este era concedido prazo até a próxima reunião para redação 
de novo relatório em conformidade com o proposto. Entretanto, se o 
parecer do relator não fosse adotado pela maioria da comissão, o presidente 
designaria um novo relator, que teria o prazo de 3 dias para apresentar um 
novo relatório. Por fim, no caso de a comissão aceitar parecer diverso 
daquele apresentado pelo primeiro relator, o deste passaria a constituir 
voto em separado. Nesse trâmite, havia ainda o pedido de vista, ou seja, 
quando um deputado solicitava um prazo, de no máximo 3 dias, para 
analisar o relatório antes de proceder seu voto. Os pareceres aprovados, 
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votos em separado, projetos e emendas da comissão, eram enviados à Mesa 
para serem lidos e impressos. 

 

2.2 Da tramitação dos projetos de lei 

A Assembleia Legislativa exerce sua função por meio proposições 
(projetos de resolução, projetos de lei, moções, indicações, requerimentos 
e emendas), a partir de um processo legislativo iniciado pela sua 
apresentação e, obrigatoriamente, analisado pela comissão competente, de 
acordo com temática abarcada na proposição, responsável por emitir um 
parecer que seria posteriormente discutido e colocado em votação em 
plenário pelos deputados (SÃO PAULO, 1951n). Neste estudo que recai 
sobre os projetos de lei de criação de ginásios oficias, Sproesser (2000, p. 
43) afirma que: 

 

O processo legislativo parte de um projeto que se submete ao 
tratamento processual e, finalmente, se torna lei [...]. O projeto de lei, 
nada mais é do uma intenção no sentido da lei. Assim, desde logo, tem 
de ser matéria, forma e sentido, embora não ainda de modo definitivo, 
pois que somente os terá assim, bem de ver, como a deliberação final 
dos órgãos que exercem a função legislativa, na conformidade da 
Constituição. Em que pese, pois, a mutabilidade de tais elementos no 
transcurso do processo, eles devem estar, de algum modo, presentes já 
no projeto. 

[...] 
No processo legislativo, pois, em última análise, trabalha-se sobre uma 
intenção (projeto) de fazer com que certa matéria social seja 
disciplinada no sentido da realização do Bem-Comum. 

 

Além disso, 
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A apresentação de um projeto de lei tem por fim próximo desencadear 
o processo legislativo, ou seja, dar início ao movimento em que ele 
consiste. Ao ser apresentado o projeto de lei, entretanto, o que ele 
pretende obter é, sim, a transformação do projeto, como intenção 
política, em lei vigente e eficaz, o que se põe, pois, como seu fim 
definitivo, conclusivo. (SPROESSER, 2000, p. 60). 

 

Logo, o exame do projeto de lei pelas suas comissões tem por 
objetivo carrear todas as informações possíveis, com vistas a esclarecer ao 
plenário sobre a matéria em questão para lhe possibilitar deliberar com 
inteiro conhecimento do assunto e, portanto, em condições de agir 
corretamente tanto do ponto de vista formal, quando do ponto de vista 
material. 

Nesse tocante, interessou-me nesse estudo os projetos de lei que, 
em conformidade com a resolução n. 59, de 09 de julho de 1951, são 
definidos como proposições destinadas a regular as matérias de sua 
competência, sujeitas à sanção do governador. De acordo com o seu artigo 
137, os projetos de lei deveriam ser: 
 

a) precedidos de ementa enunciativa do seu objeto; 

b) divididos em artigos numerados, concisos e claros; 

c) assinados pelos respectivos autores. 

§ 1° Cada projeto deverá conter, simplesmente, a enunciação da 
vontade legislativa de acordo com a respectiva emenda. 
§ 2° Nenhum dispositivo de projeto poderá conter matéria estranha ao 
objeto da proposição. (SÃO PAULO, 1951n). 

 

Quanto à redação do projeto de lei, Sproesser (2000, p. 85), 
adverte que: 
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[..] como antecipação da lei, que é – há de se observar as regras da boa 
linguagem escrita, sem dúvida, não só porque a lei é a mais eminente 
das formas de manifestação da soberania de um povo, mas também, 
especialmente, porque a lei é, sem dúvida, o instrumento mais 
importante de que o Estado lança mão para comunicar à sociedade os 
seus comandos, que, por estarem ou deverem estar orientados no 
sentido do Bem Comum, precisam, antes de mais nada, ser bem 
compreendidos por todos quantos a eles devem obediência. 

 

Por esse viés, constatei que os projetos de lei apresentados à ALESP 
mesmo anteriormente à promulgação da resolução n. 59 de 1951, já se 
enquadravam nesse modelo, obedecendo assim aos cânones gramaticais e, 
ao mesmo tempo, vazado em artigos, uma vez que um projeto de lei, pode 
ser entendido como instrumento de formalização de um ato jurídico cuja 
finalidade é consubstanciar uma prescrição do Estado a respeito de 
determinado assunto. No que concerne a esse formato, Sproesser (2000, 
p. 86) esclarece que: 
 

O artigo é a unidade básica da expressão da lei, o seu elemento 
fundamental, assim como a oração o é do discurso, assentando-se sobre 
ele todos os demais recursos de composição e desdobramento. Justifica-
se, sem dúvida, a forma articulada da lei pela necessidade de 
organização, clareza e concisão. 

  

Nesse ponto, destaco que os projetos de lei de criação de ginásios 
oficiais ora examinados, a exemplo dos projetos de lei n. 40, de 1959 e n. 
79, de 1961 (figuras 9 e 10), em sua grande maioria, eram constituídos por 
03 artigos. Já os projetos de lei que contemplavam uma contrapartida 
material do município para efetivar a instalação do ginásio eram compostos 
por 04 artigos. Nesse sentido, os projetos de lei eram iniciados por um 
título, ou epígrafe, indicando assim tão somente a espécie legislativa (se é 
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um projeto de lei ou um projeto de resolução), o número e o ano de 
apresentação, em conformidade com os registros da casa legislativa. 

Outro elemento que notei se refere à ementa que vinha logo abaixo 
do título, enunciando o teor do projeto apresentado, reportando-se 
diretamente apenas ao seu objetivo principal, nesse caso, a criação de um 
estabelecimento de ensino. Na sequência, era apresentada a autoridade, 
nesse caso a Assembleia Legislativa, que propunha a sanção do referido 
projeto. 

Assim, constatei que, em ambos exemplos, o primeiro artigo se 
referia objetivamente à criação de um ginásio público, especificando a 
localidade onde este passaria a funcionar. No caso do projeto de lei n. 79, 
de 1961, verifiquei a definição do bairro (Vila Hercília), do município de 
São José do Rio Preto, onde seria instalada a escola. Tal especificação se 
deve ao fato dessa localidade já possuir pelo menos um outro ginásio oficial 
em funcionamento. Nesse ponto, é oportuno inferir que, enquanto alguns 
municípios paulistas não tinham sequer um estabelecimento de ensino 
secundário, outros possuíam 02 ou mais, seja em função do tamanho da 
população, mas, muito possivelmente também devido à atuação e 
influência do deputado que propôs tal investimento. Nesse caso, o 
deputado Aloysio Nunes Ferreira, importante líder político daquela região. 
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Figura 9: Texto do projeto de lei n. 79, de 1961. 

 

       Fonte: São Paulo (1961m). 
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Figura 10: Texto do projeto de lei n. 40, de 1959. 

 
Fonte: São Paulo (1969k). 

  

Verifiquei ainda a existência de um artigo, presente em todos os 
projetos de lei analisados, que tratava da questão orçamentária inerente à 
instalação do ginásio oficial, explicitando assim a obrigatoriedade da 
análise e posterior anuência da Comissão de Finanças no decorrer da 
tramitação das proposituras. De igual maneira, por fim, nota-se a presença 
de um artigo final que tratava da promulgação do projeto de lei sob a forma 
de lei, que seria devidamente publicada posteriormente no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, caso houvesse concordância do Poder Executivo 
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Estadual. Como bem descreve Godoy, Borges e Martins (2001, p. 42), um 
projeto de lei seria: 
 

[...] um dos instrumentos por meio dos quais a Assembléia exerce sua 
função legislativa. Representa a proposta inicial da matéria que se 
pretende seja transformada em lei. Os projetos de lei são destinados a 
regular matérias de competência do Legislativo e do Executivo, com a 
sanção do Governador do Estado. 

 

O artigo 138 do regimento interno da ALESP prescrevia que os 
projetos de lei seriam recebidos na Mesa e lidos pelo 1º secretário na Hora 
do Expediente, consultando o presidente e o plenário se tais proposições 
deveriam ser ou não ser objetos de deliberação. Em caso afirmativo, os 
projetos de lei teriam andamento e, em caso contrário, seriam arquivados. 
Publicados no Diário da Assembleia e impressos em avulsos, todos os 
projetos de lei, independentemente da matéria que versavam, eram 
encaminhados à Comissão de Constituição e Justiça, responsável por 
emitir parecer versando sobre a constitucionalidade de cada proposição. 

Na possibilidade de apresentação de emendas ao projeto de lei, este 
retornaria, depois de encerrada a discussão, ao exame da mesma comissão, 
sendo novamente incluído na Ordem do Dia, período destinado à 
discussão e votação de proposições no plenário. Se aprovado, o projeto de 
lei ficaria ainda em pauta durante 5 sessões ordinárias para recebimento de 
emendas. Encerrado esse prazo, o projeto de lei era encaminhado às 
comissões que deveriam se pronunciar sobre o seu mérito, retornando à 
Ordem do Dia para 2ª discussão e votação, após emitidos os pareceres de 
cada uma das comissões envolvidas. 

Constatei que no caso dos projetos de lei que versavam sobre a 
criação de ginásios oficiais, a Comissão de Educação e Cultura era a 
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comissão indicada para se pronunciar por meio de parecer, obedecendo 
assim o disposto no artigo 62 do regimento: 

 

Artigo 62 – A distribuição de papéis às Comissões será feita pelo 
Presidente da Mesa. 
§ 1° Quando qualquer proposição for distribuída a mais de uma 
Comissão, cada qual dará seu parecer separadamente, sendo a 
Comissão de Constituição e Justiça ouvida sempre em primeiro lugar 
e a de Finanças em último. (SÃO PAULO, 1951n). 

 

Nesse contexto, averiguei também que nos projetos de lei 
examinados não havia a manifestação de outras comissões permanentes 
além daquelas já mencionadas, como possibilitavam o §2º do artigo 62 e 
os artigos 63, 64 e 65 do referido regulamento: 

 

Artigo 62 – [...] 

§ 2° O processo sobre o qual deva pronunciar-se mais de uma 
Comissão será encaminhado diretamente de uma para outra, feitos os 
registros nos protocolos competentes. 

 

Artigo 63 – Quando uma Comissão pretender que outra se manifeste 
sobre matéria a ela submetida, ou com ela se reúna para deliberar a 
respeito, o Presidente da Comissão requererá no próprio processo, no 
primeiro caso, ao Presidente da Assembléia que o despachará, e, no 
segundo, entender-se-á com o Presidente da outra Comissão, 
designando ambos, de comum acordo, a data em que se realizará a 
sessão conjunta. 

Artigo 64 – Quando um Deputado pretender que uma Comissão se 
manifeste sobre determinada matéria, requerê-lo-á por escrito, sendo o 
requerimento submetido à discussão e votação da Assembléia.  

Parágrafo único – É vedado a qualquer Comissão manifestar-se: 
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I – sobre a constitucionalidade da proposição em contrário ao parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça; 

II – sobre a conveniência, ou a oportunidade, de despesa, em oposição 
ao parecer da Comissão de Finanças; 

III – sobre o que não for de sua atribuição específica, ao apreciar as 
proposições submetidas a seu exame. 
Artigo 65 – Quando alguma Comissão solicitar o pronunciamento de 
outras, este versará unicamente sobre a questão apresentada, nos 
termos em que se achar formulada. (SÃO PAULO, 1951n). 

  

As reuniões das comissões eram lavradas em atas que, por sua vez, 
eram ainda publicadas no Diário da Assembleia no dia seguinte da reunião, 
exceto quando as reuniões se prolongassem além das 18h30 ou eram 
realizadas no período noturno, fazendo com que a publicação no Diário 
da Assembleia ocorresse com um dia de atraso. 

Quanto aos pareceres, prescrevia o artigo 67 do regimento: 
 

Artigo 67 – Parecer é o pronunciamento de Comissão sobre qualquer 
matéria sujeita ao seu estudo. 

§ 1° As Comissões deverão apresentar o parecer às proposições e demais 
papéis sujeitos à sua deliberação. 

[...] 
§ 6° Os pareceres serão apresentados por escrito, sem termos explícitos, 
sobre a conveniência da aprovação ou rejeição da matéria a que se 
reportam, e terminarão por conclusões sintéticas. (SÃO PAULO, 
1951n). 

 

Porém, cabe ressaltar que antes do parecer se tornar um 
pronunciamento da comissão, o parecer representava, apenas e tão 
somente, a opinião do seu relator que, por sua vez, deveria no prazo de 10 
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dias, apresentar à comissão um parecer escrito precedido de um relatório. 
Com a possibilidade desse prazo ser prorrogado por mais 10 dias pelo 
presidente da comissão, mediante requerimento apresentado pelo relator, 
o parecer era apresentado na primeira reunião subsequente ao vencimento 
do prazo ora estipulado. Lido pelos membros da comissão, o parecer era 
submetido à discussão pelo prazo que o seu presidente julgasse necessário. 
Encerrado o período de discussão, o parecer era votado mediante a 
sistemática já apresentada. 

Entretanto, a exemplo de vários dos projetos de lei que analisei38, 
as proposições que eram enviadas às comissões e não devolvidas no prazo 
regimental de 30 dias em cada comissão a que tenham sido submetidas, 
poderiam ser requisitadas pelo presidente da Assembleia, mediante 
requerimento apresentado pelo autor do projeto de lei, para que fossem 
analisadas por um relator especial que, por sua vez, deveria emitir um 
parecer escrito sob todos os aspectos do projeto em questão no prazo 
regimental de 24 horas, a fim de que pudesse ser incluído na pauta das 
próximas sessões. Ao que me parece, a “pressa” dos deputados em verem 
tramitar mais rapidamente os projetos de lei de sua autoria se deviam à 
necessidade de responder às expectativas dos grupos políticos locais e da 
população que seriam beneficiados com a criação de um ginásio oficial em 
seus municípios.  

Emitidos os pareceres, o projeto voltaria à Ordem do Dia para 2ª 
discussão e votação. Nesse momento, caso fossem apresentadas emendas 
subscritas por, no mínimo, um terço dos membros da Assembleia o projeto 

 
38 Refiro-me aos projetos de lei nºs: 478/1951, 395/1952, 1.492/1952, 319/1953, 445/1953, 1.305/1953, 
593/1954, 6/1956, 39/1956, 47/1956, 86/1956, 93/1956, 126/1956, 198/1956, 268/1956, 422/1956, 
435/1956, 616/1956, 632/1956, 670/1956, 703/1956, 937/1956, 1.014/1956, 4/1957, 77/1957, 728/1957, 
771/1957, 778/1957, 783/1957, 1.308/1957, 1.338/1957, 1.407/1957, 1.891/1957, 18/1958, 868/1958, 
1.521/1958 e 100/1959. 
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retornaria, depois de encerrada a discussão, ou seja, do debate em plenário, 
ao exame das comissões competentes, para novamente voltar à Ordem do 
Dia, para votação. Aprovado em 2ª discussão, o projeto era encaminhado 
à Comissão de Redação para redação final. 

Com o parecer da Comissão de Redação, o projeto era, então, 
incluído na Ordem do Dia para discussão e votação da redação final. Se 
fossem oferecidas emendas, nos termos do disposto no artigo 205 do 
regimento, ou seja, para evitar incorreções de linguagem, incoerência 
notória, contradição evidente ou absurdo manifesto, estas eram votadas em 
primeiro lugar. Aprovada qualquer emenda, o projeto era devolvido à 
Comissão de Redação para nova redação final, que seria, novamente, 
submetida ao plenário. Aprovada a redação final de projeto de lei, a Mesa, 
dentro do prazo de 10 dias, expedia o respectivo autógrafo ao Poder 
Executivo. 

 

2.3 Da tramitação dos projetos de lei de criação de ginásios oficiais 

Como já disse, analisei 114 projetos de lei de criação de ginásios 
oficiais que tramitaram entre os anos de 1947 e 1963 na ALESP, 
apresentados por deputados estaduais e submetidos ao processo legislativo, 
ou seja, à apreciação de 04 comissões permanentes: Comissão de 
Constituição e Justiça, Comissão de Educação e Cultura, Comissão de 
Finanças e Orçamento e Comissão de Redação. 

Destaco que, entre 14 de março de 1947 e 31 de janeiro de 1963, 
foram apresentados 948 projetos de lei na ALESP que culminaram na 
criação de 474 ginásios oficiais no Estado de São Paulo, sendo: 346 
ginásios por proposta de deputados estaduais, 62 ginásios por proposta da 
Comissão de Educação e 66 ginásios por proposta de governadores do 
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Estado. Portanto, os 114 projetos de lei analisados que culminaram na 
criação de 123 ginásios representam uma amostragem do critério 
escolhido, quando selecionados os 10 deputados estaduais que mais 
apresentaram projetos lei dessa natureza e que foram convertidos em lei, 
conforme indica a tabela a seguir: 
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Tabela 25: Deputados com maior número de projetos de lei de criação de ginásios 
oficiais convertidos em lei39 (01/03/1947 a 31/01/1963) 

 

 
39 Destaco que além desses 114 projetos há outros 19 projetos de lei de autoria de alguns dos deputados listados 
e que culminaram na criação de outros 20 ginásios oficiais não analisados, uma vez que não foram disponibili-
zados pela ALESP para consulta, portanto não se encontram contabilizados nessa tabela. São eles: projeto de lei 
n. 601/1957 (lei n. 4.739/1958), de autoria do deputado Aloysio Nunes Ferreira, criando 01 ginásio no muni-
cípio de Bálsamo; projeto de lei n. 781/1956 (lei n. 4.541/1957), de autoria do deputado Amadeu Narciso 
Pieroni, criando 01 ginásio no município de Presidente Epitácio; projeto de lei n. 610/1957 (lei n. 5.006/1958), 
de autoria do deputado Amadeu Narciso Pieroni, criando 01 ginásio no município de Cerquilho; projeto de lei 
n. 131/1952 (lei n. 2.016/1952), de autoria do deputado Athié Jorge Coury, criando 01 ginásio no bairro do 
Macuco - município de Santos; projeto de lei n. 169/1957 (lei n. 4.611/1958), de autoria do deputado Athié 
Jorge Coury, criando 01 ginásio no município de Itanhaém; projeto de lei n. 1.953/1957 (lei n. 5.163/1959), 
de autoria do deputado Athié Jorge Coury, criando 01 ginásio no município de Eldorado Paulista; projeto de 
lei n. 137/1958 (lei n. 5.688/1960), de autoria do deputado Athié Jorge Coury, criando 01 ginásio no município 
de Jaguariúna e 01 ginásio no distrito de Vicente de Carvalho – município de Guarujá; projeto de lei n. 
136/1958 (lei n. 5.704/1960), de autoria do deputado Athié Jorge Coury, criando 01 ginásio no bairro do 
Marapé - município de Santos; projeto de lei n. 1.912/1957 (lei n. 4.611/1958), de autoria do deputado Bento 
Dias Gonzaga, criando 01 ginásio no município de Jundiaí – Vila Arens; projeto de lei n. 851/1955 (lei n. 
3.607/1956), de autoria do deputado Francisco Scalamandré Sobrinho, criando 01 ginásio no município de 
Ibiúna; projeto de lei n. 852/1955 (lei n. 3.861/1957), de autoria do deputado Francisco Scalamandré Sobri-
nho, criando 01 ginásio no município de Cotia; projeto de lei n. 853/1955 (lei n. 3.699/1957), de autoria do 
deputado Francisco Scalamandré Sobrinho, criando 01 ginásio no município de São Paulo, no bairro do Bosque 
da Saúde; projeto de lei n. 1.034/1957 (lei n. 6.686/1962), de autoria do deputado Francisco Scalamandré 
Sobrinho, criando 01 ginásio no município de São Paulo, subdistrito de Santo Amaro; projeto de lei n. 
1.035/1957 (lei n. 6.951/1962), de autoria do deputado Francisco Scalamandré Sobrinho, criando 01 ginásio 
no município de São Paulo, bairro de Cidade Vargas; projeto de lei n. 1.340/1957 (lei n. 6.920/1962), de 
autoria do deputado Francisco Scalamandré Sobrinho, criando 01 ginásio no município de São Paulo, bairro 
da Vila Guarani; projeto de lei n. 1.068/1961 (lei n. 7.736/1963), de autoria do deputado Germinal Feijó, 
criando 01 ginásio no município de Leme; projeto de lei n. 1.076/1961 (lei n. 7.548/1962), de autoria do 
deputado Germinal Feijó, criando 01 ginásio no município de Caconde; projeto de lei n. 1.078/1961 (lei n. 
7.801/1963), de autoria do deputado Germinal Feijó, criando 01 ginásio no município de Vargem Grande do 
Sul; projeto de lei n. 1.079/1961 (lei n. 7.802/1963), de autoria do deputado Germinal Feijó, criando 01 ginásio 
no município de José Bonifácio. 
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Ademais, há que se destacar que os 114 projetos analisados 
contemplaram todas as regiões fiscais do Estado de São Paulo, conforme 
podemos observar na tabela a seguir: 

 

  
continua 
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De antemão, 03 regiões fiscais (Araraquara, Capital e São José do 
Rio Preto) foram as mais beneficiadas, com 59 ginásios (ou seja, 47,97% 
do total de ginásios dos projetos de lei estudados, ou ainda, 12,44% do 
total de 474 ginásios criados entre os anos de 1947 e 1963). Nesse ponto, 
verifiquei que a criação dessas 59 escolas se deu a partir de projetos de leis 
de autoria de 08 deputados apenas (2,5% do total de 319 deputados eleitos 
para a ALESP entre os anos de 1947 e 1963): 
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Nesse contexto, a tabela a seguir aponta dados muito relevantes no 
que se refere à atuação dos deputados em torno da criação de ginásios 
oficiais: 

 
continua 



 
151 

 

 

 

Em seu estudo sobre o sistema eleitoral brasileiro, Ames (2012) 
adverte que os candidatos buscam votos em todos os lugares de seus 
estados, mas, na realidade, limitam suas campanhas geograficamente no 
âmbito dos municípios que, por sua vez, em termos de apoio da população 
aos candidatos, podem ser classificados em concentrados-dominados, 
concentrados-compartilhados, dispersos-compartilhados e dispersos-
dominados. Certamente, no caso da atuação dos deputados em torno da 
expansão da rede de ginásios públicos no Estado de São Paulo não foi 
diferente, tanto no interior quanto na capital paulista: 
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Figura 11: Municípios paulistas atendidos com ginásios públicos entre 14-03-1947 e 31-01-
1963, por Projetos de Leis apresentados por deputados estaduais (amostra). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017).  
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Figura 12: Distritos do município de São Paulo atendidos com ginásios públicos entre 14-03-
1947 e 31-01-1963, por projetos de leis apresentados por deputados estaduais (amostra). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Os dados coligidos na Tabela 28 e representados graficamente nas 
duas ilustrações anteriores indicam, entre outros aspectos, que apenas os 
deputados Francisco Scalamandré Sobrinho, Aloysio Nunes Ferreira, 
Athié Jorge Coury e Germinal Feijó concentraram seus esforços políticos 
na criação de ginásios oficiais em, no máximo, 04 regiões administrativas, 
enquanto os demais legisladores propuseram a criação de escolas em um 
número maior de regiões administrativas, a exemplo do deputado Amadeu 
Narciso Pieroni, responsável pela criação de 16 ginásios em 10 das 15 
regiões administrativas existentes à época. 
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Os municípios concentrados-dominados, nas palavras de Ames 
(2012, p. 64), são “[...] o clássico ‘reduto’ brasileiro, onde um deputado 
domina um grupo de municípios contíguos [...]”. Nesse cenário, as 
famílias dos deputados podem ter tradições de poder na região e talvez 
façam acordos com chefes locais. Ao que parece, um ótimo exemplo dessa 
configuração pode ser atribuído ao deputado Aloysio Nunes Ferreira, líder 
político da região de São José do Rio Preto, uma vez que todos os 21 
ginásios (vide Tabela 29) criados por projetos de lei de sua autoria se 
destinaram a municípios das regiões fiscais de São José do Rio Preto, 
Araçatuba e Fernandópolis, vizinhas umas das outras. O deputado em 
questão não logrou apenas um número considerável de ginásios criados nas 
regiões supracitadas, mas os conseguiu em um curto intervalo de tempo 
(em média 860 dias) destinado à tramitação das suas proposições na 
ALESP, inclusive com a sanção do governador do Estado. 



 
155 

 

  
continua 



 
156 

 

  

 

De igual maneira, o deputado Athié Jorge Coury, importante ator 
político da Baixada Santista, priorizou o seu reduto conseguindo a criação 
de 08 ginásios oficiais, sendo 06 desses em municípios pertencentes à 
região fiscal de Santos, conforme tabela a seguir: 
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O que se percebe é que, nessas regiões, outros candidatos 
raramente ousavam competir em um reduto praticamente impermeável. 
Quanto surgiam tentativas, como nos casos do projeto de lei n. 120/1959, 
de autoria do deputado Wilson Lapa, que propunha a criação de um 
ginásio no município de Populina; projetos de leis n. 117/1959, de autoria 
do deputado Wilson Lapa e n. 260/1959, de autoria do deputado Chaves 
do Amarante, ambos propondo a criação de um ginásio em Santa 
Albertina; projeto de lei n. 061/1960, de autoria do deputado Chaves do 
Amarante, propondo a criação de um ginásio em Borboleta; ou ainda do 
projeto de lei n. 16/1960, de autoria do deputado Jacob Pedro Carolo, de 
criação de um ginásio no município de Três Fronteiras, todas essas 
proposições acabaram sendo anexadas a projetos40 idênticos anteriormente 
apresentados pelo deputado Aloysio Nunes Ferreira e que já tramitavam 
pela ALESP, evidenciando assim uma disputa pelo comando político 
daquela região. 

Outra categoria se refere aos municípios concentrados-
compartilhados. Nesse contexto, se enquadra especialmente o município 
de São Paulo, onde o número de eleitores pode ser suficiente para eleger 
muitos candidatos e, do mesmo modo, pressionar seus deputados eleitos 
por melhorias infraestruturais nos bairros populosos onde residem. Os 
projetos de lei dos deputados Francisco Scalamandré Sobrinho, João 
Mendonça Falcão e Anselmo Farabulini Júnior, em sua maioria, 
beneficiando bairros paulistanos, vieram ao encontro desse padrão: 

 
  

 
40 Refiro-me aos projetos de lei sob: n. 038/1959 (criação de ginásio oficial em Populina); n. 039/1959 (criação 
de ginásio oficial em Santa Albertina); n. 043/1959 (criação de ginásio oficial em Borboleta); e n. 380/1959 
(criação de ginásio oficial em Três Fronteiras).  
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Há também os municípios dispersos dominados, classificação que 
se configura tipicamente por deputados que fazem acordos com políticos 
locais e/ou que possuíram importantes cargos burocráticos em nível 
estadual potencialmente clientelistas. Nesse arranjo, podemos incluir o 
deputado Amadeu Narciso Pieroni que galgou a criação de 16 ginásios 
oficiais em 10 regiões fiscais diferentes. Do mesmo modo, também o 
deputado Antonio Oswaldo do Amaral Furlan, que conquistou a criação 
de outros 17 estabelecimentos de ensino ginasial em 08 regiões fiscais 
diferentes:  
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A partir dos dados apresentados nas tabelas anteriores, faz-se 
imprescindível chamar à atenção para a existência, no rol dos municípios 
ora listados, de localidades com pouca representatividade no cenário 
estadual, sobretudo por fatores econômicos e/ou demográficos, 
contempladas com ginásios oficiais em detrimento de outros municípios 
com maior expressão, que naquele momento ainda não possuíam tais 
estabelecimentos de ensino até então. Tal realidade pode ser entendida 
mediante os acordos informais ora estabelecidos entre deputados e líderes 
locais desses municípios que, por sua vez, retribuíam com votos o apoio do 
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deputado estadual dado àquelas localidades sob a forma de melhorias 
infraestruturais, como, por exemplo, a escola. 

Igualmente, o tempo destinado à tramitação dos projetos de lei 
submetidos pelos deputados variava demasiadamente. Entre os extremos 
posso citar o projeto de lei n. 844/1956, de 14 de novembro de 1956, de 
autoria do deputado Bento Dias Gonzaga, que tramitou por apenas 71 
dias na ALESP, e o projeto de lei n. 445/1953, apresentado pelo deputado 
Francisco Scalamandré Sobrinho em 06 de maio de 1953, que tramitou 
na Assembleia durante 3.153 dias, ou seja, por mais de 8 anos. 

 

 
 

Com efeito, os projetos de lei dos deputados que atuavam 
concentradamente em poucas regiões fiscais tramitavam na ALESP por um 
intervalo de tempo maior se comparado aos projetos de deputados que 
atuavam em municípios dispersos em várias regiões fiscais. Esse fato pode 
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ser atribuído, entre outros aspectos, à abrangência que a política de 
expansão do ensino secundário no Estado de São Paulo pretendia atingir: 
senão todos, o maior número possível de municípios paulistas, 
especialmente os do interior. 

Em ofício enviado a ALESP, referente ao projeto de lei n. 
799/1951, o governador Lucas Nogueira Garcez se manifestava sobre a 
expansão do ensino secundário nesses termos: 
 

Como essa nobre Casa não ignore, a rêde de estabelecimentos de 
ensino secundário do Estado, teve amplo e extraordinário 
desenvolvimento nos últimos anos. [...] Quase todo território paulista 
está coberto por estabelecimentos de ensino dêsse tipo, os quais, 
embora não satisfaçam integralmente, no que se refere à prédios, 
material didático e mobiliário, cumprem da melhor forma possível os 
objetivos para os quais foram criados. Pode-se afirmar que não há zona 
do Estado desprovida de ginásio estadual. Os 174 estabelecimentos já 
criados, distribuídos pelos 369 municípios em que se subdivide 
administrativamente o território do Estado, elevam a quase 45% o total 
de cidades paulistas dotadas de educandários oficiais de ensino médio. 
[...] É certo que o volume de pedidos de novos ginásios, colégios e 
escolas normais é impressionante, o que traduz, certamente, o justo 
anseio de nossa gente do interior no sentido de possuírem, todas as 
cidades, o seu ginásio, ideal que acredito atingiremos um dia. (SÃO 
PAULO, 1951h). 

 

Diante do exposto, é perceptível a pressão exercida pelos deputados 
em torno de uma maior agilidade na análise de suas propostas por parte 
das comissões permanentes ora designadas, de modo que pudessem 
responder positivamente, no menor intervalo de tempo possível, aos seus 
redutos eleitorais. Uma prática recorrente para agilizar a tramitação dos 
projetos de lei consistia na designação de um relator especial, a pedido do 
deputado proponente, para emitir um parecer sobre seu projeto de lei. 
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Como já mencionei anteriormente, tal mecanismo estava previsto no 
regimento interno da ALESP: 
 

Artigo 58 – As proposições enviadas às Comissões e que não forem 
devolvidas no prazo máximo, correspondente a 30 dias em cada 
Comissão a que tenham de ser submetidas, na mesma sessão legislativa, 
serão requisitadas pelo Presidente da Assembléia, de ofício ou a 
requerimento do autor, par ao fim especial de designar relator que dará 
parecer escrito, sob todos os aspectos, dentro de prazo de 24 horas, para 
o fim de serem incluídas em pauta. (SÃO PAULO, 1951n). 

 

Para se ter uma ideia do uso recorrente desse dispositivo, dos 114 
projetos analisados, 36 foram submetidos à análise de relator especial. 
Contudo, com o intuito de frear o ritmo acelerado dessa expansão e, ao 
mesmo tempo, procurar definir critérios que norteassem a criação de 
escolas secundárias, a resolução da ALESP n. 78, datada de 17 de junho de 
1952, determinava o seguinte: 
 

Artigo 1° - Fica a Mesa da Assembléia autorizada a determinar o 
arquivamento dos projetos de lei dispondo sobre criação de 
estabelecimentos de ensino ginasial, colegial, normal, industrial e 
comercial, cursos práticos de ensino profissional, faculdades e 
conservatórios dramáticos e musicais, isto é, todos os estabelecimentos 
de ensino secundário, superior e especializado, apresentados nas 
Sessões Legislativas de 1947 a 1950, inclusive. 

Artigo 2° - Os projetos de lei iniciados em 1951 e 1952, ainda em curso 
que dispuserem sobre o mesmo assunto, terão sua tramitação 
interrompida na fase em que se acharem a fim de que sobre os mesmos 
sejam ouvidos o Poder Executivo e, em seguida a Comissão de 
Educação e Cultura. 
Parágrafo único - Os processos respectivos aguardarão resposta do 
Poder Executivo até o prazo máximo de 90 (noventa) dias após o que 
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terão sua tramitação reiniciada, independentemente da resposta. (SÃO 
PAULO, 1952m). 

 

Nessa conjuntura e acompanhadas das mais diversas justificativas 
as quais abordarei no capítulo seguinte, as propostas, após serem lidas pela 
Mesa da ALESP, eram encaminhadas à Comissão de Constituição e Justiça 
para análise e emissão de parecer sob o aspecto constitucional da 
proposição. Nesse ponto, os pareceres dessa comissão se pautavam no 
atendimento aos artigos 20, 22 e 30 da Constituição Estadual: 

 

Artigo 20 - Compete à Assembléia legislar, com a sanção do 
Governador, dentro dos limites das atribuições conferidas ao Estado 
pela Constituição Federal, [...] 

Artigo 22 - A iniciativa das leis, ressalvados os casos de competência 
exclusiva, cabe a qualquer deputado ou comissão da Assembléia e ao 
Governador. 

[...] 

Artigo 30 - Nenhuma lei que crie ou aumente despesa será sancionada 
sem que dela conste a indicação de recursos hábeis para prover aos 
novos encargos. (SÃO PAULO, 1947a). 

 

Ou seja, os pareceres confirmavam não somente a 
constitucionalidade da proposição, a autoridade do deputado em poder 
propor leis, mas também o caráter atribuído à Assembleia Legislativa de 
legislar sobre diversas questões do cotidiano da população em geral. Do 
mesmo modo, também era verificada a exequibilidade da proposta que 
deveria ser prescrita no projeto de lei em artigo específico (geralmente 
apresentada no segundo artigo dos projetos). 

Dada a sua função legislativa, os pareceres emitidos pela Comissão 
de Constituição de Justiça eram, em sua grande maioria, muito parecidos, 
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e todos com manifestação favorável pela sua aprovação. Aprovados por essa 
comissão, os projetos eram encaminhados para a análise da Comissão de 
Educação e Cultura. 

Bem diferentes eram os pareceres emitidos pela Comissão de 
Educação e Cultura, sobretudo em função da particularidade de cada 
município aspirante a possuir um ginásio oficial. Entretanto, a 
contrapartida material presente no processo de expansão do ensino 
secundário do Estado de São Paulo iniciada na década de 1930, e 
acentuada no período estudado, possibilitou o agrupamento dos ginásios 
oficiais criados em dois grupos: a) dos municípios do interior paulista, que 
eram praticamente obrigados a oferecer uma contrapartida ao Estado sob 
a forma de doação de prédio, terreno, mobiliário, etc. para serem 
contemplados com o estabelecimento de ensino almejado; e b) do 
município da capital, onde os ginásios eram criados sem qualquer tipo de 
doação da prefeitura ao governo estadual (DINIZ, 2012). 

Cabe-me ressaltar que tanto a Comissão de Educação e Cultura 
quanto a Comissão de Finanças propuseram emendas a vários projetos de 
lei, sobretudo no que se refere à contrapartida dos municípios, 
reformulando assim as propostas apresentadas. Em alguns casos, como por 
exemplo, do projeto n. 1.366/1951, a Comissão de Educação e Cultura 
determinou a devolução do projeto ao seu autor para que este anexasse 
documentos que comprovassem a doação de imóvel ao Estado por parte 
do município de Jales. 

Em outros casos, a exemplo do projeto de lei n. 395/1952, a 
Comissão de Educação e Cultura, ouvido o governador, manifestou-se 
contrária a criação do ginásio no município de Cravinhos, sob a alegação 
de que o volume de pedidos de instalação de novos ginásios agravava o 
problema de uma expansão desorganizada e que comprometia a qualidade 
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do ensino, propondo que os alunos frequentassem o curso ginasial no 
município de Ribeirão Preto e, para tanto, utilizassem transporte custeado 
pelo Estado, conforme previsto na lei n. 1.192, de 25 de setembro de 1951 
(SÃO PAULO, 1951a). Num segundo ofício, o governador se manifestou 
favorável, desde que cumprida a contrapartida (terreno e prédio) ao 
Estado. O ginásio foi criado em 11 de janeiro de 1954 (SÃO PAULO, 
1954b). 

Do mesmo modo, utilizando-se do projeto de resolução n. 14, de 
195941 (vide Anexo B), cujo teor estabelecia normas as quais deveriam ser 
obrigatoriamente observadas pela Comissão de Educação e Cultura no 
exame de projetos de lei que dispunham sobre a criação de 
estabelecimentos de ensino, a tramitação das propostas de criação de 
ginásios se tornou mais demorada. Tal realidade se dava ao fato do que 
prescrevia o item II desse documento: 
 

II – Ginásio 

a) média mínima de 120 conclusões de curso primário no município ou 
no subdistrito da Capital no último triênio; e 

b) doação ou cessão ao Estado de terreno e edifício adequado. (SÃO 
PAULO, 1959x). 

     

Diante do exposto, os projetos de lei n. 435/1956 (Ferraz de 
Vasconcelos); n. 670/1956 (Auriflama); n. 204/1957 (Campos Novos 
Paulista); n. 510/1957 (Barrinha); n. 511/1957 (Cajobi); n. 1.299/1957 
(Quintana); n. 1.308/1957 (Florínea); e, n. 1.891/1957 (Lutécia) 
receberam parecer desfavorável da Comissão de Educação e Cultura por 

 
41 Apesar das referidas orientações contidas nesse projeto de resolução terem sido adotadas pelos legisladores, ao 
que tudo indica, tal resolução não foi promulgada, tornando-a efêmera e, portanto, deixando de servir de refe-
rência na análise de projetos de lei apresentados nos anos posteriores. O texto desse projeto de resolução não se 
encontra disponível no site da ALESP. Encontrei-o entre os documentos de alguns projetos de lei estudados. 
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não atingirem a média mínima de conclusões do ensino primário conforme 
estabelecia o projeto de resolução n. 14/1959. Outros municípios que não 
atendiam tal condição, a exemplo de Buritama (projeto de lei n. 071/1957, 
de autoria do deputado Aloysio Nunes Ferreira), receberam parecer 
favorável, o que evidencia um embate no campo político ora estabelecido. 

Nesse sentido, diferentemente do caso de Cravinhos a pouco 
mencionado, o projeto de lei n. 93/1956 que solicitava a criação de um 
ginásio em Águas de Lindóia, não apenas recebeu parecer favorável da 
Comissão de Educação e Cultura, mas também propôs a inclusão dos 
municípios Bastos, Guaraci, Guarujá, Iepê, Macaubal, Mirante do 
Paranapanema, São Bento do Sapucaí e Tabapuã. Vetado parcialmente 
pelo governador Jânio Quadros em sua Mensagem n. 34, de 24 de janeiro 
de 1957, por considerá-lo contrário ao interesse público, não foram criados 
ginásios nos municípios de Guarujá e Iepê por já terem sido contemplados 
(SÃO PAULO, 1956b, 1956f, 1957b). 
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Figura 13: Mensagem de veto parcial do governador ao projeto de lei n. 93, de 1956. 

 
Fonte: São Paulo (1956f). 

 

De todo modo, não resta dúvida que o cerne do processo de 
expansão do ensino secundário ocorria na Comissão de Educação e 
Cultura, onde os debates e a aplicação de regras de maneira desigual faziam 
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parte do seu cotidiano, configurando um campo bem demarcado na visão 
bourdieusiana, a partir das relações de força entre os agentes (especialmente 
os deputados estaduais) e/ou as instituições (as comissões permanentes, a 
ALESP, o Poder Executivo Estadual, os prefeitos que almejavam a criação 
de ginásios em seus municípios), envolvidos nesse processo de expansão do 
ensino secundário que ocorreu de maneira intensa no Estado de São Paulo. 

Evidentemente que todos os projetos de lei eram submetidos a um 
mesmo ritual, o de análise por comissões da ALESP, mas percebi que cada 
um foi tratado de maneira particular, individual, indicando os interesses 
desses atores e, por conseguinte, o jogo político adotado nessa empreitada. 

Do mais, deduzo que as outras comissões envolvidas na análise da 
tramitação de tais propostas orbitavam em torno da Comissão de Educação 
e Cultura, estabelecendo assim a função de iniciadores e finalizadores desse 
processo: “[...] se a Comissão de Constituição e Justiça fala em primeiro 
lugar no processo legislativo, a Comissão de Finanças e Orçamento fala 
por último, dentre as comissões que opinam sobre o mérito [...]” 
(SPROESSER, 2000, p. 105).  

Dessa forma, passado pelo crivo da Comissão de Educação e 
Cultura, os projetos de lei de criação de escolas eram submetidos à 
apreciação da Comissão de Finanças e Orçamentos, que opinava a respeito 
da medida consubstanciada no projeto às finanças e ao orçamento, bem 
como das suas consequências sobre tais itens, constituindo assim o mérito 
financeiro e orçamentário da proposição. No que concerne à criação de 
escolas, como é sabido, os custos não estão apenas na sua construção, mas 
também no seu devido aparelhamento e no pagamento dos salários dos 
professores e servidores técnico e/ou administrativos que iriam 
desempenhar suas funções nesses estabelecimentos. 
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Isto posto, todos os projetos de lei estudados receberam parecer 
favorável desta comissão permanente. Tal comissão, ao que tudo indica, 
desempenhava um papel meramente burocrático, nesse caso, o de aprovar 
todas as propostas encaminhadas e já debatidas pela Comissão de Educação 
e Cultura, mesmo aquelas que receberam parecer desfavorável desta 
última. 

Do mesmo modo, a Comissão de Redação, após a discussão dos 
projetos de lei em plenário, tinha a restrita função de adequar o texto de 
cada proposta ao formato outrora estabelecido pela ALESP, conforme já 
explanado na primeira parte desse capítulo. Aprovado, o projeto de lei era 
encaminhado para apreciação do governador do Estado, que poderia 
sancioná-lo ou vetá-lo, parcialmente ou totalmente. 

Com efeito, esse vai-e-vem é o que evidenciou o jogo político 
implicado na criação dos ginásios oficiais no período analisado. Diante 
disso, corroboro com a pertinente advertência bourdieusiana: 

 

Com bons sentimentos, faz-se má política. É preciso aprender a usar 
de evasivas e subterfúgios, aprender os artifícios, as relações de forças, 
como tratar os adversários... [...] 
Mais profundamente, o que é importante é o aprendizado de todos 
esses saberes e de todas essas habilidades que lhe possibilitam 
comportar-se normalmente, isto é, politicamente, em um campo 
político, que lhe abrem a possibilidade de participar no que 
habitualmente se chama de ‘a política politiqueira’. Essa percepção do 
jogo político é o que faz com se possa negociar um compromisso, que 
se silencie a respeito de algo que habitualmente se diria, que se saiba 
proteger discretamente os amigos, que se saiba falar aos jornalistas... 
(BOURDIEU, 2011, p. 200). 
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Nos “bons sentimentos” de boa parte desses agentes políticos 
provavelmente estavam camuflados seus interesses particulares objetivando 
a manutenção das suas posições enquanto jogadores desse jogo. Exemplo 
disso incide no fato da instalação de ginásios oficiais em municípios que 
possuíam (e até hoje possuem) pouca representatividade socioeconômica 
perante o Estado, em detrimento a outros municípios com maior 
relevância e que, por sua vez, não foram contemplados à época com um 
estabelecimento de ensino secundário. 

De igual maneira, parece-me manifesto que possuir domínio de 
todo o processo legislativo, ou melhor, conhecer bem as regras do jogo, 
possibilitava ao agente político (o jogador) a definir as estratégias 
necessárias para alcançar seus objetivos como, por exemplo, o uso do 
dispositivo regimental que permitia ao autor do projeto de lei solicitar ao 
presidente da ALESP a designação de um relator especial, recurso este 
utilizado recorrentemente pelos parlamentares. Por outro lado, ainda nesse 
exemplo, é importante observar que o não cumprimento do prazo 
regimental de 30 dias pudesse ser proposital, tendo em vista as disputas 
acirradas e as relações de força que caracterizam esse campo. 

Fora do âmbito interno da ALESP, essa “política politiqueira” – 
nas palavras de Bourdieu –, ou seja, clientelista, que se configurava, além 
de procurar responder às reivindicações das populações, servia aos Poderes 
Executivo e Legislativo estadual para negociar e/ou renovar o apoio dos 
líderes políticos locais e vice-versa, honrando compromissos outrora 
assumidos e/ou assumindo compromissos traduzidos sob a forma de 
investimentos, objetivando a manutenção desses redutos eleitorais, cuja 
esquematização esse estudo não tem a pretensão de abarcar. 

Por certo, a tentativa de estabelecer critérios específicos que 
norteavam um estudo prévio que determinasse a real necessidade da 
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instalação (ou não) de um ginásio oficial em um determinado município 
se dissolviam diante da pressão e da influência exercidas pelos 
parlamentares, pois suas condutas, ao que tudo indica, eram determinadas 
em função das suas posições na estrutura de relação de forças peculiar desse 
campo no momento considerado. Nessas tentativas efêmeras, é pertinente 
trazer à tona o dito popular “dois pesos, duas medidas”, afinal, quem 
ocupava melhor posição nesse campo político tinha mais chance de êxito 
em suas proposições.  

Em resumo, a adoção de uma análise prévia que permitisse 
averiguar as reais necessidades dos municípios paulistas em torno da 
demanda por ginásios oficiais, cedeu lugar a critério nenhum, ou melhor, 
ao critério de tais agentes políticos que procuravam barganhavam 
melhorias nas cidades e, dentre elas, a criação de escolas em troca da 
possibilidade de manutenção e/ou ampliação do seu monopólio de poder. 
O rito da tramitação ocorria, mas nos moldes que atendessem o interesse 
dos seus interlocutores. 
  




