
 

Secretaria de Documentação 
Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER Nº 1071/2014 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 886/13 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Paulo Fiorilo, José 
Américo, Coronel Telhada, Floriano Pesaro, Marco Aurélio Cunha, Natalini, Ricardo Young, Ari 
Friedenbach e José Police Neto, "cria o Programa de Intercâmbio Educacional no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências". 

De acordo com a iniciativa, o referido programa será criado no âmbito da Secretaria 
Municipal da Educação a ser estabelecido com organismos congêneres internacionais que a 
ele aderirem. 

Dispõe que poderão participar alunos, professores, gestores e servidores da rede 
municipal desde que previamente cadastrados. 

Dispõe também, que esse programa deverá servir de estímulo para a troca de 
experiências e enriquecimento cultural entre alunos e profissionais da educação da rede 
pública municipal da cidade de São Paulo e de outros países, objetivando o crescimento 
intelectual dos participantes e a solidariedade entre os povos. 

Estabelece que os participantes ficarão obrigados a elaborar relatórios sobre a 
experiência vivenciada e a realizar palestras, debates, entre outros, sobre as atividades 
desenvolvidas na viagem, sempre que solicitados pela Secretaria Municipal de Educação. 

Estabelece também que, na forma estabelecida em regulamento, os profissionais da 
educação que vierem a participar do programa ora criado não sofrerão prejuízos de vencimento 
e das demais vantagens do cargo. 

Estabelece ainda, que as despesas realizadas com passagens, estadias e manutenção 
dos profissionais da educação serão suportadas pela Secretaria Municipal de Educação. 

Justificam os autores que a cidade de São Paulo, por sua dimensão e importância, tem 
necessidade constante de aprimorar a atuação de seus agentes públicos de modo a 
aperfeiçoar as relações entre o Poder Público e a comunidade atendida, sendo que, no caso da 
área da Educação esta capacitação profissional deve ser a mais ampla possível, inclusive 
estendendo a todos os agentes públicos das unidades escolares, como também aos alunos da 
rede municipal. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura. 

Em 04 de junho de 2014 a Comissão de Administração Pública realizou uma audiência 
pública para o presente projeto de lei. Na ocasião manifestou-se o Sr. João Batista, assessor 
do gabinete do Vereador Gilberto Natalini, reforçando os argumentos expressos na justificativa 
dos autores (fl. 117). 

A iniciativa reveste-se de relevante interesse público, motivo pelo qual esta Comissão 
posiciona-se favoravelmente à sua aprovação. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 27 de agosto de 2014. 

Mario Covas Neto (PSDB) - Presidente 

Coronel Camilo (PSD) 

Donato (PT) 
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Marquito (PTB) - Relator 

Souza Santos (PSD) 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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