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PARECER Nº 1153/2017 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 176/2017 

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria da nobre Vereadora Rute Costa, que "dispõe 
sobre a priorização do investimento em ensino nas áreas periféricas com demonstrado déficit 
de atendimento público no setor do ensino". O Projeto prevê que ficará a cargo da Secretaria 
Municipal de Educação elaborar estudo técnico e parecer, sem custo ou ônus para a 
Administração Municipal, para classificar como "Prioritários" áreas e bairros que dispõem de 
menor atendimento público, com menor disposição de creches, escolas e professores 
(conforme art. 2°, §§ 1°, 2° e 3° do texto original do PL). 

Na justificativa que acompanha a iniciativa, a nobre proponente afirma que o Projeto 
busca o equilíbrio do investimento público e que, "sem macular a discricionariedade 
administrativa que possui a Administração Municipal para execução orçamentária, este PL 
prevê a priorização de investimentos públicos em áreas periféricas e bairros realmente 
necessitados, em demonstração através de estudo técnico competente". 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela legalidade do Projeto, na forma de um Substitutivo para adequar o texto à técnica 
legislativa e para adotar a denominação correta da Secretaria Municipal de Educação. 

No âmbito de análise desta Comissão de Administração Pública, destacando a 
relevância de análise mais detida em comissão que suceda a esta e que guarde maior 
proximidade com o tema, consignamos nosso parecer favorável ao prosseguimento do Projeto 
na forma do Substitutivo apresentado por CCJLP. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 30 de agosto de 2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/09/2017, p. 68  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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