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PARECER N° 2032/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 156/2017 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Arselino Tatto, obriga a 
Prefeitura do Município de São Paulo a manter nas unidades integrantes da rede municipal de 
educação, auxiliar ou técnico em enfermagem. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela 
legalidade. 

A Comissão de Administração Pública exarou parecer favorável. 

A propositura busca promover melhorias nas condições de atendimento em saúde aos 
estudantes de todas as unidades da rede municipal de educação com a manutenção de um 
auxiliar ou técnico de enfermagem nas unidades educacionais, viabilizando a execução de 
ações simples de enfermagem, assim como a administração de medicamentos já prescritos por 
profissionais habilitados. 

Não obstante os meritórios objetivos de que se reveste a iniciativa, é de se considerar 
que, para atender ao previsto na proposta, necessário seria deslocar pessoal dos quadros de 
enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde, lotando-os para atuação na Rede Municipal de 
Ensino, bem como, fornecer equipamentos e materiais apropriados à execução dos eventuais 
serviços. Sobressalta implicar no remanejamento de parcela significativa desses profissionais, 
que exercem suas funções em unidades de saúde, ou mesmo a criação de novos cargos e 
consequente contratação mediante concurso público. De qualquer forma, demandaria 
significativo aporte de recursos, dado o elevado número de unidades escolares municipais 
existentes. Configura-se assim, na prática, inviabilidade para realizar-se o quanto proposto. 

Face ao exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, considera que a propositura não deve prosperar e manifesta parecer contrário ao 
projeto. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 16/10/2019. 

Eliseu Gabriel (PSB) - Presidente 

Beto do Social (PSDB) 

Claudinho de Souza (PSDB) 

Gilberto Nascimento (PSC) - Autor do Voto Vencedor 

Toninho Vespoli (PSOL) 

VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 156/2017. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Arselino Tatto, obriga a 
prefeitura do município de São Paulo a manter nas unidades integrantes da rede municipal de 
educação, auxiliar ou técnico em enfermagem. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade. 

A Comissão de Administração Pública exarou parecer favorável. 



A propositura busca promover melhorias nas condições de atendimento em saúde aos 
estudantes de todas as unidades da rede municipal de educação com a manutenção de um 
auxiliar ou técnico de enfermagem nas unidades educacionais, viabilizando a execução de 
ações simples de enfermagem, assim como a administração de medicamentos já prescritos por 
profissionais habilitados. 

Em virtude ao exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, mesmo porque, 
estabelece o art. 207, VII da Lei Orgânica local, assegurar atendimento ao educando em todas 
as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares, de material didático, 
transporte, alimentação e assistência à saúde, portanto, favorável é o parecer. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 16/10/2019. 

Eliseu Gabriel (PSB) - Presidente - contrário 

Beto do Social (PSDB) - contrário 

Claudinho de Souza (PSDB) - contrário 

Eduardo Matarazzo Suplicy (PT) - Relator 

Gilberto Nascimento (PSC) - contrário 

Jair Tatto (PT) - abstenção 

Toninho Vespoli (PSOL)  - contrário 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/10/2019, p. 117 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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