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PARECER Nº 408/2016  DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 493/2014. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador David Soares, dispõe sobre 
normas e disponibilização do cartão Educador no Município de São Paulo e dá outras 
providências. 

De acordo com a propositura, o Cartão Educador será disponibilizado aos profissionais 
da área de educação pública ou privada do município de São Paulo, ativos ou aposentados, e 
permitirá o acesso a descontos em estabelecimentos comerciais e de serviços que aderirem ao 
programa. 

Em sua justificativa, o Autor argumenta que "a educação vive atravessando crises, e os 
professores são os mais afetados vivendo cercados por um arsenal de burocracia e acúmulos 
de trabalhos e pouco reconhecimento. Além do mais, o projeto gerará um benefício conjunto, 
tanto para as empresas credenciadas quanto para os professores que serão prestigiados por 
este desconto". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura, apresentando SUBSTITUTIVO a fim de adequar o projeto à 
melhor técnica de elaboração legislativa. 

Em que pese a propositura prestigiar a categoria dos educadores ao tentar conseguir 
descontos em estabelecimentos comerciais e de serviços através de convênios com estas 
empresas, deve-se observar o seguinte: 

A Secretaria Municipal de Educação já conta o Cartão do Educador, que foi 
disponibilizado aos professores e gestores da rede de ensino municipal desde o dia 
06/10/2014; 

O cartão já vigente concede desconto de 20% em compras nas 95 livrarias 
conveniadas; 

De acordo com o Procon, os professores, bem como os diretores, coordenadores 
pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas da da rede 
pública estadual e municipal têm direito à meia entrada em estabelecimentos que 
proporcionem lazer e cultura, praças desportivas e similares - Lei Estadual 10.858/01, alterada 
pela Lei 14.729/12 e Lei Estadual 15.298/14. (disponível em < 
http://www.procon.sp.gov.br/texto.asp?id=2105>, consultado em 27/04/2015); e, 

Os sindicatos da categoria já firmam convênios com empresas para conceder 
descontos aos sindicalizados. 

O Cartão do Educador apresentado no presente projeto de lei é mais abrangente em 
dois pontos: 

Possibilita a obtenção do cartão por profissionais da rede pública e também da rede 
privada de ensino; e, 

Além das livrarias, possibilita a realização de convênios com farmácias, clínicas e 
outros estabelecimentos comerciais e de serviços. 

Tendo em vista que a iniciativa reveste-se de grande relevância e elevado interesse 
público, ao passo em que pretende intermediar descontos entre empresas e os profissionais da 
educação, quanto ao mérito, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL à sua 
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aprovação, nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 23 de março de 2016. 

Quito Formiga  - Presidente 

Alessandro Guedes 

Andrea Matarazzo 

Aurélio Miguel 

Laercio Benko - Relator 

Marquito 

Ushitaro kamia 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/03/2016, p. 84 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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