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PARECER N° 1600/2014 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 

002/2012. 
Trata-se de Projeto de Emenda à Lei Orgânica, de autoria do nobre Vereador Eliseu 

Gabriel, que acrescenta inciso VI no artigo 203, do Capítulo I, do Título VI, da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo para garantir oferta de educação integral a estudantes matriculados na 
rede municipal de ensino. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
exarou parecer de legalidade. A Comissão de Administração Pública posicionou-se 
favoravelmente com apresentação de substitutivo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) prevê um atendimento mínimo de sete horas para a jornada integral na 
educação infantil, além de dispor que o ensino fundamental será ministrado progressivamente 
em tempo integral a critério dos sistemas de ensino, conforme disposto nos artigos 31 e 34. A 
escola em tempo integral é defendida por pesquisadores da área como um recurso adicional na 
inclusão social de crianças e jovens de parcelas menos favorecidas da sociedade. A 
propositura em pauta visa incluir, entre os deveres do Município, a garantia de educação 
integral no ensino infantil e fundamental, com uma jornada escolar mínima aos educandos 
matriculados na rede municipal de ensino. Em face 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 incentiva o desenvolvimento da educação de forma a promover 
gradativamente a ampliação da jornada nas escolas do sistema municipal de ensino, nos 
termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Administração Pública, que 
transcrevemos: "Gradativo oferecimento de educação integral no ensino infantil e fundamental, 
com jornada escolar mínima de 7 (sete) horas diárias, aos estudantes matriculados  na rede 
municipal de ensino." Portanto, favorável é o nosso parecer ao Substitutivo da Comissão de 
Administração Pública. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 03.12.2014. 
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