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PUBLICADO DOC 15/09/2006 
 
 
 
PARECER N° 077/06  DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº  423/2005. 
De autoria do nobre Vereador Goulart, o projeto altera a redação dos parágrafos 1º e 2º do 
art. 63 da lei 11.434, de 12/11/1993 (organização dos quadros dos profissionais de 
educação da Prefeitura do Município de São Paulo). 
Em resumo, o projeto pretende conferir tratamento isonômico aos profissionais da educação 
ao estabelecer que os titulares de cargos de Classe I (professores adjuntos) possam 
substituir cargos de Classe III (diretor de escola, assistente de diretor de escola, 
coordenador pedagógico, assistente técnico educacional e supervisor de ensino). 
A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela legalidade. 
A Vereadora Claudete Alves, relatora pela Comissão de Administração Pública solicitou 
pedido de informações ao Executivo, indagando a respeito da viabilidade operacional do 
projeto. 
A Secretaria Municipal de Educação informou, através da Coordenadoria dos Núcleos de 
Ação Educativa (CONAE), haver “grande prejuízo” se as funções do Professor Adjunto 
integrante da Classe I forem expandidas de forma a permitir também a substituição nos 
impedimentos legais e temporários dos titulares dos cargos de Classe III. Informou também 
que a função do Professor Adjunto é a regência de aulas em substituição ao Professor 
Titular, atribuição essa possibilitada pela lotação daquele em uma Coordenadoria de 
Educação, o que permite seu remanejamento de uma Unidade Escolar para outra, 
atendendo às necessidades de regência de aula. 
A Comissão de Administração Pública – CAP exarou parecer favorável (fls. 63). 
O Ver. Tião Farias emitiu voto em separado ao parecer do Relator da CAP, contrariamente ao 
projeto. (fls. 64). 
No âmbito de competência dessa Comissão, quanto ao mérito que devemos analisar, 
entendemos que a propositura não deve prosperar em razão das informações dadas pela 
SME. 
Em face do exposto, contrário é o nosso parecer. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 23/05/06. 
Ver. Claudinho de Souza – Presidente - contrário 
Beto Custódio -   Relator 
Myryam Athie 
Claudete Alves - contrário 
Senival            
Carlos Giannazi 
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RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DIA 15/09/06 DO PARECER DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES AO PL 423/2003. 
LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU.  
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De autoria do nobre Vereador Goulart, o projeto altera a redação dos parágrafos 1º e 2º do 
art. 63 da lei 11.434, de 12/11/1993 (organização dos quadros dos profissionais de 
educação da Prefeitura do Município de São Paulo). 
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Em resumo, o projeto pretende conferir tratamento isonômico aos profissionais da educação 
ao estabelecer que os titulares de cargos de Classe I (professores adjuntos) possam 
substituir cargos de Classe III (diretor de escola, assistente de diretor de escola, 
coordenador pedagógico, assistente técnico educacional e supervisor de ensino). 
A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela legalidade. 
A Vereadora Claudete Alves, relatora pela Comissão de Administração Pública solicitou 
pedido de informações ao Executivo, indagando a respeito da viabilidade operacional do 
projeto. 
A Secretaria Municipal de Educação informou, através da Coordenadoria dos Núcleos de 
Ação Educativa (CONAE), haver “grande prejuízo” se as funções do Professor Adjunto 
integrante da Classe I forem expandidas de forma a permitir também a substituição nos 
impedimentos legais e temporários dos titulares dos cargos de Classe III. Informou também 
que a função do Professor Adjunto é a regência de aulas em substituição ao Professor 
Titular, atribuição essa possibilitada pela lotação daquele em uma Coordenadoria de 
Educação, o que permite seu remanejamento de uma Unidade Escolar para outra, 
atendendo às necessidades de regência de aula. 
A Comissão de Administração Pública – CAP exarou parecer favorável (fls. 63). 
O Ver. Tião Farias emitiu voto em separado ao parecer do Relator da CAP, contrariamente ao 
projeto. (fls. 64). 
No âmbito de competência dessa Comissão, quanto ao mérito que devemos analisar, 
entendemos que a propositura não deve prosperar em razão das informações dadas pela 
SME. 
Em face do exposto, contrário é o nosso parecer. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 23/05/06. 
Ver. Claudinho de Souza – Presidente - contrário 
Beto Custódio -   Relator 
Myryam Athie 
Claudete Alves - contrário 
Senival            
Carlos Giannazi 
 
 
 
 


