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PARECER Nº 866/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 820/96 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador José Américo, obriga a 
distribuição anual e gratuita de material didático aos alunos matriculados na rede pública de 
ensino básico. A propositura considera, em especial, que os seguintes materiais devem ser 
distribuídos no início de cada ano letivo: 

I - Livros didáticos e paradidáticos; 

II - cadernos; 

III - canetas, borracha e lápis; 

IV -materiais de pintura e desenho; 

V - outros elementos, a critério dos professores e da Secretaria de Educação. 

De acordo com a justificativa, objetiva-se propiciar condições para o aumento do 
rendimento escolar e a diminuição da evasão no âmbito das escolas públicas do Município. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela 
legalidade da iniciativa. 

No âmbito da competência desta Comissão, argumentamos que o projeto em tela foi 
apresentado em 1996, e que já existe um diploma legal posterior a sua apresentação, a Lei nº 
13.323, de 7 de fevereiro de 2002, que dispõe "sobre a obrigatoriedade de complementação do 
material escolar para alunos do 1º grau da Rede Municipal de Ensino...", destinada a crianças 
cujas famílias, comprovadamente, não possuam condições financeiras para a aquisição dos 
referidos materiais didáticos. Esta lei encontra-se às fls. nº 18 do presente projeto de lei. 

O projeto em análise reveste-se de elevado interesse público. Entretanto, com vistas a 
garantir a distribuição anual e gratuita de material didático a todos os alunos matriculados na 
rede pública de ensino básico, e não só para aqueles que não possuam condições financeiras 
para a aquisição dos referidos materiais didáticos, apresentamos o seguinte Substitutivo, 
alterando a Lei n° 13.323, de 7 de fevereiro de 2002: 

 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N.º 820/96 
Altera a redação da Lei nº 13.323, de 7 de fevereiro de 2002, e dá outras providências 

A Câmara Municipal de São Paulo Decreta: 

Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 13.323, de 7 de fevereiro de 2002, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 1º Ficam as escolas de 1º grau integrantes da Rede Municipal de Ensino 
obrigadas a complementar, anualmente, kit escolar a todas as crianças regularmente 
matriculadas." 

Art. 2º  Fica revogado o Artigo 2º da Lei nº 13.323, de 7 de fevereiro de 2002. 

Art. 3º  Fica revogado o Artigo 5º da Lei nº 13.323, de 7 de fevereiro de 2002. 

Art. 4º As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias. 
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Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 20 de maio de 2015. 

Andrea Matarazzo - (PSDB) - Presidente 

Eduardo Tuma (PSDB) - Relator - Substituindo Mário Covas Neto - (PSDB) 

Alessandro Guedes - (PT) 

Jonas Camisa Nova (Democratas) 

Laercio Benko - (PHS) 

Pr. Edemilson Chaves (PP) 

Valdecir Cabrabom - (PSDB)  

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/05/2015, p. 87 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

