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PARECER Nº 2590/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 162/2019. 

Este Parecer tem como objeto o Projeto de Lei 162/2019, de autoria do Nobre Vereador 
Ricardo Teixeira, que dispõe sobre a implantação de um projeto que visa aprimorar a 
Inteligência Emocional dos alunos da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. 

De acordo com a justificativa, o Projeto ora proposto tem por objetivo central contribuir 
para o desenvolvimento emocional dos alunos para trabalhar assuntos conflitantes muito 
frequentes na geração atual, como bullying, depressão, uso de drogas, gravidez na 
adolescência, entre outros presentes na sociedade moderna. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se em 
Parecer nº 1039/2019, 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 ofertar atendimento 
educacional especializado e garantir serviços de apoio aos alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, bem como promover apoio 
pedagógico nas unidades educacionais para garantia da aprendizagem dos alunos em 
contextos vulneráveis, com violações de direitos e/ou questões relacionadas a saúde mental. 
Oferecer formação para equipes pedagógicas das DREs e equipes gestoras de todas as 
escolas de Ensino Fundamental sobre análise de dados de avaliações como subsídio ao 
planejamento pedagógico. 

Cabe ainda destacar que é meta também 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. 

Houve manifestação do Executivo sobre a matéria, especialmente pela Secretaria 
Municipal de Educação, na figura do Núcleo técnico de Currículo, o qual sugeriu o que segue: 

Tendo em vista adequar a nomenclatura do Projeto de Lei nº 162/2019, de autoria do 
vereador Ricardo Teixeira, (...) sugerimos que o mesmo disponha sobre a implantação de 
projeto que visa aprimorar os conhecimentos presentes na Matriz de Saberes do Currículo da 
Cidade da Rede Municipal de Ensino. 

(...) já existem ações que estão sendo desenvolvidas e vão ao encontro do projeto ora 
proposto, como o fortalecimento das equipes de mediação de conflitos, as assembleias e 
grêmios estudantis. 

O Currículo da Cidade traz em sua Matriz de saberes, o proposito de formar cidadãos 
éticos, responsáveis e solidários que fortaleçam uma sociedade inclusiva, democrática, 
próspera e sustentável. A Matriz permeia todos os componentes curriculares e indica o que as 
crianças, adolescentes e jovens devem aprender e desenvolver ao longo dos anos de 
escolaridade. Dentre os saberes que constituem a Matriz, destaca-se o pensamento científico, 
crítico e criatividade; Resolução de Problemas; Comunicação; Autonomia e Determinação; 
Responsabilidade e Participação; Empatia e Colaboração, conhecimentos que vão além dos 
saberes sociemocionais e o englobam, numa perspectiva atualizada com as Concepções 



Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0162/2019 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

Educacionais da Modernidade. Esses saberes são essenciais para que as Unidades 
Educacionais desenvolvam projetos que trabalhem a aprendizagem socioemocional. 

Ante o exposto, reconhecendo o interesse público da iniciativa e que o mesmo vai ao 
encontro do disposto no Plano de Metas da cidade e, não deixando de considerar a 
manifestação das Comissões de Mérito, consideramos que o PL 162/2019 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. Todavia, sugerimos 
a apresentação de substitutivo, no sentido de dar atendimento a politica de educação da 
Secretaria Municipal de Educação. Sugerimos, S.M.J. alteração da ementa e alteração da 
redação do artigo 1º. Demais artigos e incisos permanecem com a mesma redação. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSAO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA AO PROJETO 
DE LEI Nº 162/2019 

Dispõe sobre a implantação de projeto que visa aprimorar os conhecimentos presentes 
na Matriz de Saberes do Currículo da Cidade da Rede Municipal de Ensino da Rede Municipal 
de Ensino. 

Art. 1º Toda escola deverá desenvolver o projeto que visa aprimorar os conhecimentos 
presentes na Matriz de Saberes do Currículo da Cidade. 

Art. 2º Todo conteúdo e atividades aplicadas e desenvolvidas durante o projeto 
deverão respeitar a faixa etária, cultura, necessidade de grupo e acontecimentos atuais ligados 
á comunidade. 

Art. 3º A secretaria Municipal de Educação de São Paulo ficará responsável pela 
qualificação dos professores da rede de escolas municipais, bem como fornecer materiais 
(livros de pesquisa e de acompanhamento) e espaços adequados dentro das unidades 
escolares, para que tenham condições de desenvolver o projeto, estimulando sua 
aplicabilidade de maneira efetiva. 

Art. 4º O projeto executado tem como objetivo atingir a comunidade e beneficiá-la por 
meio das atitudes emocionais desenvolvidas com os alunos que impactará dentro da sociedade 
de forma positiva. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentais próprias. 

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

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

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 

Janaína Lima - (NOVO) - Relatora 

Alfredinho - (PT) 

Antonio Donato - (PT) 

Zé Turin - (PHS) 

 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/12/2019, p. 164 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

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

