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PARECER Nº 519/2011 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O 
PROJETO LEI Nº 0390/2010.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Cláudio Fonseca, “dispõe sobre 
a avaliação periódica dos prédios escolares da rede municipal de ensino da cidade de 
São Paulo e dá outras providências”. A propositura estabelece que os prédios escolares 
da rede municipal de ensino deverão ser avaliados a cada três anos por uma Comissão 
Multidisciplinar de infraestrutura Escolar, composta de engenheiros, arquitetos, 
profissionais de educação e administradores, cujo objetivo é avaliar e elaborar 
diretrizes de padrões de infraestrutura para uma educação de qualidade. A referida 
Comissão deverá ser constituída pelo Poder Público Municipal e suas atribuições 
compreendem as seguintes atividades: I- avaliar as condições físicas e ambientais das 
unidades escolares da rede municipal de ensino; II- elaborar relatório detalhado da 
situação estrutural de cada unidade educacional e suas condições de funcionamento; 
III- elaborar as diretrizes das reformas a serem executadas, considerando de forma 
integrada, a realidade local de cada unidade: características do espaço físico, 
modalidade de ensino, metodologias educacionais e condições estruturais e ambientais 
para o desenvolvimento e aprendizagem dos educandos. A propositura também 
estabelece que o Poder Público encaminhe para a Comissão de Educação da Câmara 
Municipal de São Paulo e para o Conselho Municipal de Educação os relatórios da 
situação das unidades escolares, assim como das diretrizes das reformas a serem 
executadas. Em sua justificativa, pondera o autor que é importante a criação de 
mecanismos para garantir a todas as unidades escolares da rede municipal de ensino, 
padrões de infraestrutura básicos e necessários para uma educação de qualidade. A 
Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente à da 
matéria, nos termos do SUBSTITUTIVO elaborado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa manifestou-se pela legalidade da propositura, na forma de 
SUBSTITUTIVO, que acrescenta no final do Artigo 4º a expressão “para fins de 
eventuais sugestões a título de colaboração”, a fim de sanar ilegalidade contida no 
texto original. Considerando a importância da adequada avaliação periódica nos 
prédios escolares da rede municipal para que as condições de ensino se aprimorem 
cada vez mais para os cidadãos da municipalidade, a Comissão de Administração 
Pública manifesta-se FAVORAVELMENTE a esta propositura, nos termos do 
SUBSTITUTIVO apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. Sala da Comissão de Administração Pública, em 15.06.2011  
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