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PARECER Nº 781/2011 CONJUNTO DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA;  EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO, SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 61/2011  
O projeto em discussão, de autoria do nobre Vereador David Soares, tem o objetivo 
de instituir, no Município de São Paulo, o Programa Língua Estrangeira, com o 
escopo de oferecer cursos de língua inglesa ou espanhola aos integrantes do efetivo 
da Guarda Civil Metropolitana. A iniciativa, em seu texto original, estabelece 
parâmetros para os cursos no que se refere à forma da oferta, à duração dos 
cursos, à aprovação, além de prever que os integrantes da corporação que fizerem 
a opção pelo curso farão jus a gratificação. Justifica o ilustre autor que o presente 
projeto de lei visa preparar melhor os integrantes da Guarda Civil Metropolitana 
para o atendimento, especialmente considerando as necessidades da cidade que 
recepcionará turistas de todas as partes do mundo para eventos de grande porte 
como a Copa do Mundo e os  Jogos Olímpicos.  
A Douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se 
pela legalidade do projeto na forma de substitutivo em que visa sanar vício de 
iniciativa.  
Há que se ressaltar o mérito da propositura em melhor preparar essa parcela do 
funcionalismo municipal para atendimento não apenas nas ocasiões dos eventos 
citados, pois nossa cidade já se configura como grande destino de eventos 
internacionais e de negócios. Portanto, a Comissão de Administração Pública 
consigna voto favorável ao projeto, nos termos do substitutivo apresentado.  
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes ressalta o interesse público da 
proposição e vota favoravelmente à sua aprovação, na forma do substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a 
opor à propositura, visto que as despesas de sua execução serão cobertas por 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Sala das Comissões Reunidas, em 30/06/2011  
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
Edir Sales – DEM  
Eliseu Gabriel – PSB  
José Ferreira – Zelão – PT  
José Rolim – PSDB  
Souza Santos  
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Agnaldo Timóteo – PR  
Alfredinho – PT  
Carlos Apolinário – DEM  
Netinho de Paula - PCdoB  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Atílio Francisco – PRB  
Donato – PT  
Marco Aurélio Cunha – DEM  
Ricardo Teixeira  
Roberto Tripoli – PV  
 


