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PARECER N° 1009/2013 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 204/2010.  
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Donato, que transforma os 
atuais cargos de Agente Escolar em Auxiliar Técnico de Educação I, e dá outras 
providências.  
O presente projeto promove ajuste no Quadro Profissional da Educação (Lei nº 
14.660 – 26/12/07 – fl 17), mais especificamente aquele que diz respeito ao 
Quadro de Apoio da Educação (art. 28 às fls 19 e 20) transformando o cargo de 
agentes escolares, definidos pelo Decreto 50.616 – 15/05/09 (fl 31), em auxiliares 
técnicos de educação, definido pelo Decreto 38.174 – 28/07/99. Ressalta-se que a 
Lei nº 14.660 também unificou os cargos de auxiliar técnico de educação que, até 
então, era dividido em classe I e classe II e passou a ser indistinto.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade.  
A Comissão de Administração Pública manifestou-se favoravelmente ao projeto.  
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, 
entende que a propositura é repleta de méritos e deve prosperar pelos motivos que 
seguem.  
Dada a realidade dinâmica das necessidades que se apresentam nos diferentes 
equipamentos de serviços públicos, os equipamentos escolares também passam por 
mutações quanto as exigências que o dia-a-dia impõe ao corpo funcional e, neste 
sentido, os papéis funcionais dos postos de trabalho acabam sendo moldados pelas 
demandas do cotidiano, sendo que estas condições não são parametrizadas por 
descrição de cargo.  
Neste sentido, o autor justifica a proposta considerando que os profissionais 
agentes escolares acabam também a exercendo o papel do auxiliar técnico de 
educação, sem contudo, ter o mesmo reconhecimento inclusive no que diz respeito 
ao salário, leitura a qual damos razão.  
Desta forma o realinhamento proposto faz jus dado que a contrapartida realizada 
no cotidiano de trabalho já ocorre. Assim, favorável é o nosso parecer.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 05/06/2013 .  
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