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PARECER nº 1891/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 144/2019 

Este Parecer tem como objeto o Projeto de Lei 144/2019, de autoria do Nobre Vereador 
Ricardo Teixeira, que dispõe sobre a implantação do Projeto Jovem Atleta nas escolas públicas 
e particulares do Município de São Paulo. 

De acordo com a justificativa, o Projeto ora proposto tem por objetivo central 
proporcionar o desenvolvimento social e esportivo dos jovens, com objetivo de se obter um 
melhor desenvolvimento nacional em eventos esportivos e a disponibilização de possibilidades 
em meio ao esporte. Cabe destacar que o referido PL foi inspirado num outro PL elaborado 
pela vereadora jovem, do Parlamento Jovem, Ana Beatriz Rodrigues Pereira, da Escola João 
XVIII. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se em 
Parecer nº 1471/2019, pela legalidade do projeto. 

No que nos cabe por mérito analisar na Comissão de Administração Pública e de 
acordo com o Plano de Metas da Cidade de São Paulo, a meta é efetivar uma Política Pública 
de Educação Integral de forma articulada com as demais Secretarias do Município de São 
Paulo, na perspectiva da Cidade Educadora e o proposto pelo PL vai ao encontro desta meta. 

Cabe ainda destacar que, o resultado esperado para a cidade é implementar turmas de 
Educação Integral em tempo integral em todas as EMEFs dos CEUs. Alcançar 164 EMEFs com 
turmas em Educação Integral em tempo integral. Ampliar o número de educandos em 
atividades de expansão da jornada na concepção da Educação Integral. Ações articuladas 
intersetoriais e intersecretariais garantidas e instituídas por meio de publicações Normativas na 
perspectiva de uma Cidade Educadora. Construção e publicação de documento conceitual e 
orientador do programa São Paulo Educadora. 

Ante o exposto, reconhecendo o interesse público da iniciativa e que o mesmo vai ao 
encontro do disposto no Plano de Metas da cidade, consideramos que o PL 144/2019 vai ao 
encontro dos Princípios da Administração Publica e dos pressupostos legais como a 
Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, que viabilizam e ações já existentes na 
Cidade, e, portanto, somos favoráveis à sua aprovação. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 09 de outubro de 2019. 

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 

Alfredinho - (PT) - Relator 

André Santos (REPUBLICANOS) 

Antonio Donato - (PT) 

João Jorge - (PSDB) 

Janaína Lima - (NOVO) 

Zé Turin - (PHS) 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/10/2019, p. 139 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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