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PARECER Nº 1268/2011 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 390/2010 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Claudio Fonseca, visa dispor 
sobre a avaliação periódica dos prédios escolares da Rede Municipal de Ensino, a ser 
realizada a cada três anos por Comissão Multidisciplinar de Infraestrutura Escolar, 
constituída pelo Poder Público Municipal. A referida Comissão, composta por 
engenheiros, arquitetos, profissionais de educação e administradores, deverá avaliar 
as condições físicas e ambientais das unidades, elaborar relatório detalhado da 
situação estrutural e das condições de funcionamento das unidades e elaborar as 
diretrizes das reformas a serem executadas. Os relatórios e diretrizes serão 
encaminhados para a Comissão de Educação da Câmara Municipal e para o Conselho 
Municipal de Educação. Conforme o art. 4°, o projeto final de reforma de cada unidade 
será ainda submetido à aprovação do Conselho de Escola da unidade. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com apresentação de substitutivo a fim de sanar a ilegalidade contida no 
art. 4° da proposta original. O art. 4° passa a ter a seguinte redação: “O projeto final 
de reforma de cada unidade educacional (...) será submetido à apreciação do Conselho 
de Escola da respectiva unidade, para fins de eventuais sugestões a título de 
colaboração”. 
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 
Favorável, portanto, é o parecer nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
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