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PARECER N° 2316/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 185/2019. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira, dispõe no 
âmbito do município de São Paulo sobre a criação de "Disque Bullying" nas escolas municipais 
e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
Legalidade, na forma do Substitutivo, a fim de adaptar o texto regras de técnica legislativa. 

A Comissão de Administração Pública exarou parecer favorável, nos termos do 
Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A propositura dispõe sobre a criação de um serviço municipal intitulado "Disque 
Bullying" com o objetivo de permitir às vítimas dessa forma de discriminação, comum entres 
crianças e jovens no ambiente escolar, denunciarem tais práticas. Prevê o autor que a 
Secretaria Municipal de Educação possa normatizar e adequar sua estrutura a fim de atender o 
que preconiza o diploma legal. A escola possui mecanismos já existentes no seu interior para 
enfrentar o problema, que são a Comissão de Mediação de Conflitos e o PPP (Projeto Político 
Pedagógico), que pode no seu bojo prevê ações de enfrentamento do bullying. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura não deve prosperar, pois é mais um instrumento de vigilância no ambiente 
escolar, que deve ser um espaço que privilegie o conhecimento em detrimento da punição, 
sendo, portanto, contrário o parecer ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 27/11/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/11/2019, p. 124 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


