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PARECER N° 957/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 821/2013. 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres vereadores Goulart e Jose Police Neto 
dispõe sobre o Plano Estratégico de Segurança, de Avaliação de Risco e de Evacuação dos 
edifícios que abrigam instituições de ensino no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa (CCJLP) exarou parecer 
de legalidade. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou parecer 
favorável. 

A Comissão de Administração Pública apresentou parecer favorável. 

O projeto dispõe sobre o Plano estratégico de segurança, de avaliação de risco e de 
evacuação dos edifícios que abrigam escolas, públicas ou privadas, no Município.  Para o 
autor, o Poder Público deve assegurar e preservar a integridade das crianças e adolescentes 
em idade escolar, bem como dos demais usuários presentes nestes espaços. 

A criança e o adolescente têm direito a educação, ao acesso e à participação em 
instituições da rede regular de ensino, visando seu pleno desenvolvimento, o que assegura a 
sua convivência social e comunitária, que são essenciais para garantir o seu desenvolvimento 
integral. Nestes espaços de convivência social é necessário que as instalações prediais sejam 
apropriadas, sendo importante a construção de plano para a prevenção de riscos, ameaças e 
vulnerabilidades, o que muitas vezes exige medidas simples e criativas, mas que pode evitar a 
ocorrência de emergências. Neste plano consta também a obrigatoriedade de sinalização e 
identificação de equipamentos de combate a incêndio e outros sinistros dos edifícios, o que 
prepara para o enfrentamento destes eventos adversos, que são geradores de forte stress e de 
desorientação, com ações educativas preventivas e de evacuação. Com isto é possível 
contribuir significativamente para a diminuição do impacto de consequências e danos para a 
saúde dos indivíduos, já que os procedimentos de orientação organizam previamente um fluxo 
mais seguro a ser seguido. 

Face ao exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo o parecer 
favorável. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 12/06/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/06/2019, p. 94 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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