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PARECER nº 1756/2017 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 531/2017. 

De autoria do Vereador Reis, o projeto de lei 531/2017 tem o objetivo de incluir no 
Calendário Oficial da Cidade de São Paulo a "Semana da Integração Escola-Comunidade". 

A proposição prevê que a referida semana será promovida uma vez ao ano, na terceira 
semana do mês de agosto. O texto original detalha, ainda, ações a serem realizadas pelas 
escolas municipais, com padrão definido pela Secretaria de Educação para que sejam 
adequadas a cada tipo de estabelecimento da Rede Municipal de Ensino. 

O autor fundamenta a proposta na importância de reafirmação do papel da escola 
dentro das comunidades (...). Destaca que a interação de educadores e educandos com a 
comunidade trará benefícios, estimulando a aproximação entre os habitantes de cada 
localidade a partir do protagonismo das escolas. 

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou texto substitutivo para que sejam 
atendidas as normas técnicas de elaboração legislativa. 

A “Semana da Integração Escola-Comunidade” pode representar oportunidade para 
campanhas que busquem benefícios para a sociedade.  

Na forma do substitutivo supracitado, a instituição deste período de atividades voltadas 
à integração da escola com a comunidade possibilitará que sejam realizadas em congruência 
com o perfil da região e a critério das unidades de ensino. Além disso, a programação poderá 
ser compatível com as atividades que já são desenvolvidas. 

Por todo o exposto, esta Comissão, nos aspectos que deve analisar, apresenta voto 
favorável ao projeto, nos termos do substitutivo de CCJLP 

Sala da Comissão de Administração Pública, 29 de novembro de 2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/11/2017, p. 105 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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