
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER Nº 700/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 112/2017 

 Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa da Nobre Vereadora Rute Costa, que dispõe 
sobre a alteração da Lei Municipal nº 16.271, de 17 de setembro de 2015 (Plano Municipal de 
Educação), com a inclusão de incisos no art. 2º, e alteração do art. 7º, e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, na forma do SUBSTITUTIVO apresentado,  a fim de adequar a redação do projeto à 
melhor técnica legislativa. 

Nos termos do projeto, ao artigo 2º, que trata das diretrizes do Plano Municipal de 
Educação da Cidade de São Paulo, adicionam-se três incisos, quais sejam: 

xv) - a descentralização da disponibilização do ensino; 

xvi) - o desenvolvimento de políticas públicas que visem à disponibilização de creches 
e pré-escolas, para atendimento infantil em faixa etária de até 5 anos (conforme disposto no o 
art. 208, IV, da Constituição da República); e 

xvii) - a implementação de políticas educacionais e disponibilização de creches e 
escolas preferencialmente em bairros periféricos do Município. 

A mudança pretendida para artigo 7° objetiva conferir nova redação a ele, nos 
seguintes termos: 

"As metas e estratégias estabelecidas neste PME aplicam-se indistintamente a todos 
os sistemas educacionais existentes no Município de São Paulo, com preferência de 
implementação em bairros periféricos do Município." 

Foram realizadas 2 (duas) audiências públicas (fls. 48 e 60) sem que tenha havido 
qualquer objeção à aprovação do projeto. 

Ante o exposto, reconhecendo o interesse público da iniciativa, a Comissão de 
Administração Pública é FAVORÁVEL à sua aprovação nos termos do SUBSTITUTIVO da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 23 de maio de 2018. 

Gilson Barreto - (PSDB) - Presidente - Abstenção 

Antonio Donato - (PT)  - Abstenção 

David Soares - (Democratas) 

Mario Covas Neto - (PODE) 

Paulo Frange - (PTB) 

Quito Formiga (PSDB) 

Rinaldi Digilio ( PRB) - Relator 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/05/2018, p. 84 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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