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PARECER N° 34/2020 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 411/2019. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, altera a Lei 
14.485, de 19 de julho de 2007 com a finalidade de instituir no Calendário Oficial de Eventos do 
Município de São Paulo, o Dia Municipal do Professor Tutor, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade na forma de substitutivo proposto com o objetivo de adequar a redação do projeto 
aos ditames da técnica legislativa. 

Segundo a justificativa do projeto, a figura do Professor, seja titulado como Professor-
Tutor, ou Tutor Virtual, ou Orientador Virtual ou Docente-Tutor, se consagrou no cenário do 
ensino à distância como um dos pilares fundamentais para o alcance dos resultados esperados 
pela comunidade de estudantes que tem nesta modalidade educacional a possibilidade de 
formação intelectual, humana e social. Entretanto, apesar do caráter meritório da proposição, é 
importante ressaltar que todas as modalidades de práticas docentes estão subsumidas, em 
última instância, na categoria de professor. Independentemente da forma como se realiza o 
trabalho de docência, é consenso entre os especialistas o fato de que todo profissional nessa 
área desempenha funções cujas características encontram um mínimo denominador comum e 
não caberia sustentar uma segmentação pedagógica. Nesses termos, a criação de uma data 
específica para a comemoração do dia do professor tutor não seria adequada, pois já existe 
uma efeméride amplamente consolidada que é o Dia do Professor. 

Em virtude do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura não deve prosperar, sendo, portanto, contrário o 
parecer. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 04/12/2019. 

CLAUDINHO DE SOUZA (PSDB) 

DANIEL ANNENBERG (PSDB) 

ELISEU GABRIEL (PSB) - Presidente 

TONINHO VESPOLI (PSOL) – Relator 

 

VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR EDUARDO MATARAZZO SUPLICY 
DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O PROJETO DE 

LEI N° 411/2019. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, altera a Lei 
14.485, de 19 de julho de 2007 com a finalidade de instituir no Calendário Oficial de Eventos do 
Município de São Paulo, o Dia Municipal do Professor Tutor, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade na forma de substitutivo proposto com o objetivo de adequar a redação do projeto 
aos ditames da técnica legislativa. 

Segundo a justificativa do projeto, a figura do Professor, seja titulado como Professor-
Tutor, ou Tutor Virtual, ou Orientador Virtual ou Docente-Tutor, se consagrou na cenário do 
ensino à distância como um dos pilares fundamentais para o alcance dos resultados esperados 
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pela comunidade de estudantes que tem nesta modalidade educacional a possibilidade de 
formação intelectual, humana e social. O papel do professor como divulgador de informações 
cedeu lugar a um agente organizador, dinamizador e orientador da construção do 
conhecimento do aluno e promoção da sua autoaprendizagem, aspecto esse de vital 
importância para o desenvolvimento da educação à distância. 

Em virtude do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, eis que a educação a 
distância vem se desenvolvendo de forma exponencial e o papel do professor-tutor tem 
adquirido cada vez mais importância no desenvolvimento das habilidades e conhecimentos dos 
educandos, sendo, portanto, favorável o parecer ao substitutivo da Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 04/12/2019. 

CLAUDINHO DE SOUZA (PSDB) - Contrário 

DANIEL ANNENBERG (PSDB) - Contrário 

EDUARDO MATARAZZO SUPLICY (PT) - Relator 

ELISEU GABRIEL (PSB) - Presidente - Contrário 

GILBERTO NASCIMENTO (PSC)- Abstenção 

TONINHO VESPOLI (PSOL) - Contrário 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/02/2020, p. 131 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


