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PARECER Nº 1633/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 134/2018. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa da vereadora Rute Costa, que institui medidas 
para a melhoria do Ensino Municipal Público e Privado, com a programação de instruírem em 
sua grade curricular Aulas de Música. 

De acordo com o texto, nas escolas no município de São Paulo, públicas e privadas, 
será instituído na grade curricular, no ensino fundamental e médio, o ensino de música sacra e 
contemporânea com o nome "Teoria Musical" e o professor docente instruirá os alunos noções 
básicas de teoria e prática musical. 

A autora aponta, por meio da exposição de motivos apresentada, que a música é 
fundamental para o desenvolvimento racional e emocional do ser humano, além de oportunizar 
o conhecimento de novas culturas. Afirma que música é de todos e sua vivência é um direto. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, apresentando um SUBSTITUTIVO para adequar a proposta aos ditames da Lei 
Complementar Federal 95/98, com destaque as seguintes alterações: renomeia o PL a 
Programa Música na Escola, discrimina quais são as atividades do programa, bem com os seu 
objetivos; exclui a obrigatoriedade das escolas privadas. Além disso, apontou a existência da 
Lei 15.892/13 que foi regulamentada pelo Decreto 54.792/14 que estabelecem o ensino 
obrigatório de Música na Rede Municipal de Ensino, no entanto, entenderam que o presente PL 
se diferencia por pretender estabelecer um ensino de música sacra e contemporânea. 

Diante do exposto, temos a considerar o que segue: 

- O PL está em consonância com a legislação municipal na forma da LEI Nº 15.892, DE 
7 DE NOVEMBRO DE 2013 que estabeleceu o ensino obrigatório de Música na Rede 
Municipal de Ensino  a ser oferecido no componente de Arte, e tem com uma das metas, no 
seu art. 2º, inciso IV - desenvolver habilidades básicas de sensibilidade musical, tanto na parte 
teórica como prática, adaptando-se o grau de dificuldade à idade e capacidade individual de 
cada criança e adolescente 

- O DECRETO Nº 54.792/ 14 regulamentou a Lei nº 15.892/13, supracitada, e em seu 
Art. 2º estabeleceu que em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 11.769/ 08, a 
inclusão do ensino de Música em todas as unidades educacionais da Rede Municipal de 
Ensino, como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular Arte.(grifo 
nosso). 

Ainda no seu Art. 3º estabeleceu, entre outros, os seguintes objetivos: 

(...) 

"V - levar ao educando o conhecimento sobre história da música e seus diferentes 
gêneros, seja o erudito, o popular ou o folclórico, dando-se preferência, mas não exclusividade, 
aos ritmos e autores nacionais;(grifo nosso) 

VI - favorecer a expressão e comunicação na linguagem musical, por meio da 
interpretação, improvisação e composição, em especial aquelas decorrentes de suas conexões 
com a localidade e a identidade cultural dos alunos;(grifo nosso) 

VII - desenvolver a apreciação da música, envolvendo a compreensão da linguagem 
musical nos seus diversos estilos;"( grifo nosso) 
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A consulta feita ao EXECUTIVO (p. 12-18) esclareceu que o Currículo da Cidade do 
componente de Arte está em consonância com a Base Curricular Nacional Comum            
(BNCC) e que possui como premissa "um trabalho docente articulado as demais linguagens, a 
progressão e ampliação do repertório musical e a consideração à cultura musical popular" ( pp. 
15), fato que  sugere o VETO do presente PL. 

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 FAVORÁVEIS ao prosseguimento da propositura em tela, na forma do 
Substitutivo a seguir, alterando na ementa e no artigo 1° o dever aplicado ao Executivo em 
instituir o Programa Música na Escola, tornando-o autorizativo. 

 

SUBSTITUITIVO nº     DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
AO PROJETO DE LEI 134/2018. 

Autoriza o Programa Música na Escola, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica autorizado, no Município de São Paulo, o Programa Música na Escola com 
a finalidade de oferecer noções básicas de música aos alunos da Rede Municipal de Ensino, 
conforme determinado na Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Art. 2º Constituem atividades do Programa Música na Escola: 

I - cursos, capacitações e oficinas de músicas sacras e contemporâneas nas unidades 
escolares; 

II - promoção de atividades de teoria e prática musical para sensibilizar os estudantes 
da importância da música. 

Art. 3º São objetivos do Programa Música na Escola: 

I - estimular e ampliar o repertório musical dos alunos; 

II - facilitar a aprendizagem dos alunos através do uso da música. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 18 de setembro de 2019. 

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 

Janaína Lima - (NOVO) - Relatora 

Antonio Donato - (PT) 

Alfredinho - (PT) 

Zé Turin - (PHS) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/09/2019, p. 105 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


