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PARECER CONJUNTO Nº 433/18 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; E 
DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 484/2017. 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora, Rute Costa (PSD), "autoriza 
a criação no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, do curso pré-vestibular e 
preparatório para ingresso no ensino superior e concursos públicos e dá outras providências". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade na forma de substitutivo, apresentado a fim de adequar o texto às regras de técnica 
legislativa. 

A referida criação do programa em tela consiste em disponibilizar para a população 
aulas de revisão de disciplinas relativas ao ensino fundamental e médio. As disciplinas 
previstas são: português, redação, literatura, aprendizagem e gestão, filosofia, sociologia, 
conhecimentos gerais, matemática, química, física, biologia, geografia, história, inglês e 
espanhol, nas escolas públicas do Município. A carga horária prevista para as disciplinas 
mencionadas será de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) horas semanais. 

Conforme prevê o artigo 3º da iniciativa, a inscrição dos candidatos deverá atender os 
seguintes requisitos: 

I. Tenha cursado o ensino médio em escola pública; 

II. Comprove impossibilidade de custear um curso particular para os fins especificados 
nesta Lei, com renda familiar mensal de até 03 (três) salários mínimos (IBGE) vigentes; 

III. Resida no município. 

De acordo com a justificativa apresentada, a nobre autora busca viabilizar que os 
alunos de famílias de baixa renda possam ter acesso a aulas de revisão das matérias do 
ensino fundamental e médio. Desse modo, na visão da autora, "a iniciativa aumentará suas 
chances de lograr êxito na realização do sonho de cursar uma faculdade, pois apresentará 
melhores condições para enfrentar o vestibular com chances de aprovação". 

A Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência, entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer sob a forma do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer nos termos 
do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável ao substitutivo da Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, portanto, é o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 17/04/2018 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Gilson Barreto (PSDB) 

Antonio Donato (PT) 



David Soares (DEM) 

Paulo Frange (PTB) 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Reis (PT) 

Eduardo Matarazzo Suplicy (PT) 

Janaína Lima (NOVO) 

Zé Turin (PHS) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Adriana Ramalho (PSDB) 

Fernando Holiday (DEM) 

Isac Felix (PR) 

Ota (PSB) 

Soninha Francine (PPS) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/05/2018, p. 95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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