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PARECER Nº 103/2011 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 390/10.  
Trata-se do Projeto de Lei nº 390/10, de autoria do nobre Vereador Cláudio 
Fonseca, que dispõe sobre a avaliação periódica dos prédios escolares da rede 
municipal de ensino da cidade de São Paulo e dá outras providências.  
A proposição cria Comissão Multidisciplinar de Infraestrutura Escolar composta por 
engenheiros, arquitetos, profissionais de educação e administradores, com intuito 
de avaliar e planejar reformas nas escolas da rede municipal de ensino.  
Define a periodicidade de três anos para avaliação das unidades escolares, de 
forma a permitir um planejamento mais eficiente dos serviços a serem executados.  
Por fim, estabelece como atribuições da comissão: avaliar e elaborar relatório das 
condições físicas e funcionais de cada unidade educacional, além de propor 
diretrizes para sua reforma, levando-se em consideração as características do 
espaço físico, a modalidade de ensino, as metodologias educacionais e as condições 
estruturais e ambientais da escola.  
De acordo com o autor, a propositura criará mecanismos para garantir, a todas as 
unidades escolares da rede municipal de ensino, padrões de infraestrutura básicos 
e necessários para uma educação de qualidade.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
Legalidade  da  proposição, elaborando  Substitutivo  para sanar ilegalidade contida 
no artigo 4º.  
O uso intensivo das unidades escolares, bem como o desgaste natural dos materiais 
que compõem a edificação, exigem que procedimentos regulares de manutenção 
sejam realizados, de forma a prevenir ou corrigir eventuais anomalias, garantir a 
salubridade da edificação e a segurança dos usuários.  
Ao analisar a matéria, verifica-se que esta, além de contribuir para a manutenção 
de um ambiente seguro e saudável, permitirá planejar com mais segurança e 
precisão a aplicação dos recursos destinados à manutenção e adequação da escola. 
Coaduna também com a democratização da gestão da educação, estabelecida como 
uma das diretrizes das Políticas Públicas para o campo da Educação pelo Plano 
Diretor Estratégico, motivos pelos quais esta Comissão manifesta-se 
Favoravelmente a sua aprovação, nos termos do Substitutivo elaborado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
13/04/2011.  
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