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PARECER Nº 1967/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 690/2017. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do vereador Claudio Fonseca, que acrescenta 
estratégia visando à concretização da proporção numérica da relação educando por docente 
no sistema municipal de ensino, prevista na meta 20 do anexo único integrante da lei nº 
16.271, de 17 de setembro de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação de São Paulo, 
e dá outras providências. 

De acordo com o texto, o anexo único integrante da Lei 16.271 de setembro de 2015, 
que aprova o Plano Municipal de Educação, fica acrescido mais uma estratégia voltada a 
concretização da Meta 2, propondo que os objetivos da referida Meta ocorram de forma 
progressiva, contínua e homogênea entre todas as escolas. Além disso, acrescenta o dever de 
divulgação dos percentuais dos resultados alcançados, no mínimo, a cada avaliação bienal. 

O autor aponta por meio da exposição de motivos apresentada, que a propositura 
objetiva a instituição dos avanços referentes à relação quantitativa, a fim de alcançar novos 
patamares de qualidade, uma vez que o número excessivo na relação educando por docente 
compromete o processo educacional, bem como a saúde dos profissionais da educação. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

A LEI Nº 16.271/ 2015 que aprova o Plano Municipal de Educação aponta como uma 
das diretrizes em seu art. 2º, inciso IV, a melhoria da qualidade de ensino e, em seu anexo 
único, institui metas a serem cumpridas no prazo de 10 (dez) anos. O Projeto de Lei em tela é 
referente à META 2 que visa "assegurar uma relação educando por docente no sistema 
municipal de ensino que fortaleça a qualidade social da educação e as condições de trabalho 
dos profissionais da educação". 

Ao adicionar uma nova estratégia para o cumprimento da Meta 2, a propositura 
promove melhores condições para a gestão da referida Meta. 

Em 24/05/2019, a Douta Comissão de Administração Pública encaminhou pedido de 
informações ao Executivo, por meio das Secretarias competentes, cuja manifestação da 
COGED - Coordenadoria de Gestão e Organização Educacional a da Secretaria Municipal de 
Educação apontou, em folhas de 30 e 31, o que segue como conclusão: 

(...)considerando que a legislação municipal prevê formas de acompanhamento e 
publicação dos resultados alcançados e que é diretriz da Pasta que a proporção adulto/criança 
seja respeitada na formação das turmas, não haveria óbice para a inclusão da estratégia 
proposta (...) 

Pelo exposto e considerando as competências desta Comissão, entendemos que a 
matéria vai ao encontro do interesse público e complementa ações em curso na cidade, 
portanto, somos de Parecer Favorável a propositura em tela. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 16 de outubro de 2019. 

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 

André Santos - (REPUBLICANOS) - Relator 

Alfredinho - (PT) 



Antonio Donato - (PT) 

Zé Turin - (PHS) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/10/2019, p. 116 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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