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PARECER CONJUNTO N° 1219/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 58/2017. 
O presente Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do nobre Vereador Alfredinho, 

dispõe sobre a outorga de Salva de Prata em homenagem ao trigésimo aniversário do 
"Cursinho da Poli" - Instituto do Grêmio Politécnico para Desenvolvimento da Educação - e dá 
outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade. 

De acordo com a justificativa do autor, o cursinho foi criado em 1987, por iniciativa de 
um grupo de estudantes de Engenharia da Escola Politécnica da USP, com a proposta de 
oferecer oportunidade de acesso ao ensino superior a pessoas em situação de vulnerabilidade. 
Esse projeto mantém 3 (três) unidades no Município de São Paulo (Itaquera, Lapa e Santo 
Amaro) que desenvolvem oficinas pedagógicas e culturais. Tem formado cidadãos críticos e 
atuantes na sociedade, promovendo não somente a preparação para os exames vestibulares, 
como também o contato com o mundo universitário e a realidade do trabalho, contribuindo, 
desta forma, para fortalecer atitudes, valores, comportamentos, o exercício do diálogo, da 
solidariedade, da tolerância e do respeito para com o próximo. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, entende que o presente projeto merece 
prosperar, portanto, manifesta parecer favorável ao projeto. 

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. Portanto favorável, é o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas,12/09/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/09/2017, p. 84 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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