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JUSTIFICATIVA - PL 0444/2019 
O Projeto de Lei ora apresentado tem por objetivo instituir e assegurar, através de 

norma legal, o módulo de lotação dos servidores do quadro de Auxiliar Técnico de Educação 
nas unidades de ensino da rede pública do Município de São Paulo. 

A normativa atual que regula a referida situação possui mais de 11 (onze) anos e não 
está em conformidade com a real e atual situação das unidades de ensino da Capital, nas 
quais se mostra nítida a necessidade de que haja um aumento do número de servidores 
pertencentes às equipes de apoio. 

É fato notório que a qualidade na educação e da execução de projetos pedagógicos 
está intrinsecamente relacionada não só com a quantidade de servidores pertencentes aos 
grupos de docentes, como também a quantidade de profissionais do quadro de apoio. 

Um trabalho pedagógico de qualidade e direcionado precisa ser elaborado do modo 
mais adequado possível, e executado por uma quantidade de profissionais suficientes a 
razoável e proporcional aplicação e acompanhamento dos métodos, de modo que não deve 
haver jamais sobrecarga de trabalho em decorrência da falta de pessoal. 

Os servidores da classe de Auxiliar Técnico de Educação, por determinação das 
normas municipais possuem um elevado número de atividades a serem desempenhadas, tanto 
as que tratam do contato direto com os alunos, quanto as que envolvem a gestão e 
administração dos espaços pedagógicos e das unidades educacionais. 

No entanto, a atual quantidade de ATEs não é suficiente para atender as demandas 
escolares ordinárias inerentes às prerrogativas dos Auxiliares. A situação torna-se ainda pior, 
no que diz respeito aos problemas que os grupos de apoio têm enfrentado em relação à 
vacância do cargo de Agente Escolar, o que levou à diminuição do quadro de servidores. 

Assim, em benefício da qualidade da educação pública na rede municipal e, em 
especial, para a garantia da eficiência na execução e zelo dos serviços educacionais realizados 
em nossas escolas, e a valorização dos Auxiliares Técnicos de Educação bem como melhoria 
de suas condições de trabalho a presente, propositura mostra-se necessária. 

Ante a relevância da matéria, esperamos a colaboração do Egrégio Plenário para que 
este projeto seja aprovado. 
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