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PARECER Nº 1840/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 735/2017. 

Este Parecer tem como objeto o Projeto de Lei 735/2017, de autoria do Nobre Vereador 
Arselino Tato, que estabelece princípios e diretrizes para a implantação da Politica de 
Educação Especial no Município de São Paulo. 

De acordo com o texto, o Projeto ora proposto tem por objetivo central consolidar em 
Lei o que já é regulado pelo Decreto nº 57.379, de 13/10/2016, da Secretaria Municipal de 
Educação- SME, publicado em Diário Oficial em 14/10/2016, que instituiu, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação, a Politica Paulistana de Educação Especial, na Perspectiva 
da Educação Inclusiva. 

Visto que o decreto tem menos força normativa, pois não passa pela discussão e 
aprovação legislativa, sendo elaborado e assinado, no presente caso pelo prefeito, se justifica 
submeter à referida temática do Decreto ao processo legislativo, garantindo-se o debate e 
discussão pelo Parlamento. 

A Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa manifestou-se em 
Parecer de nº 896/18, pela LEGALIDADE. 

Ante o exposto e o mérito que nos cabe analisar, a Comissão de Administração Pública 
considera que o PL 735/2016 fortalece e potencializa o disposto no Decreto 57.379/2016 e 
instrumentos diversos de políticas públicas, que viabilizam e vão ao encontro de ações já 
existentes na Cidade, e, portanto, manifesta-se FAVORAVELMENTE a APROVAÇÃO. 

Sala da Comissão de Administração Pública,  21 de novembro de 2018. 

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 

David Soares - (Democratas) - Relator 

Antonio Donato  -  (PT) 

Mario Covas Neto - (PODE) 

Paulo Frange  - (PTB) 

Quito Formiga (PSDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/11/2018, p. 116 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

