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NA PUBLICAÇÃO HAVIDA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NO 
DIA 09/12/2017, PAG. 128, COLUNA 01, LEIA-SE COMO SE SEGUE E NÃO COMO 
CONSTOU: 

PARECER CONJUNTO N° 1799/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; E 
DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 628/2017. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador André Santos, que “dispõe 
sobre a instituição do Programa de Educação Financeira Infantil no âmbito da rede municipal 
de ensino de São Paulo, e dá outras providências”. 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, o nobre autor parte da 
constatação da carência generalizada de educação financeira  pelos brasileiros, destacando-se 
o fato de que, atualmente, a população mais jovem - de 18 a 24 anos - já representa 19% do 
total de endividados. Reconhecendo a urgência desta questão, apresenta comentário da 
educadora financeira Patrícia Lages, autora de quatro best-sellers sobre o tema e responsável 
pelo blog "Bolsa Blindada". Segundo a estudiosa, “mais de 85% dos endividados apontam que 
a má gestão financeira se deve ao fato de nunca terem aprendido a administrar 
adequadamente suas finanças, e cerca de 80% dos pais com filhos em idade escolar gostaria 
que eles aprendessem noções de educação financeira na escola, assim que dominassem as 
quatro operações matemáticas básicas". 

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

Nos termos do projeto, o Programa de Educação Financeira Infantil, que tem como 
objetivo transmitir conceitos básicos de educação financeira para crianças do Ensino 
Fundamental, por meio de conteúdo prático, lúdico e interativo, terá as seguintes diretrizes:  

I - introdução aos conceitos de finanças pessoais, classificação de receitas e despesas, 
montagem de orçamento familiar, balanço positivo e negativo e suas consequências, 
reconhecimento dos diferentes meios de pagamento (dinheiro, cheque, cartões de débito e 
crédito); 

II - difusão de princípios como consumo e descarte conscientes, uso responsável do 
crédito, importância da poupança para o futuro e da formação de patrimônio por meio de 
compras programadas;  

III - desenvolvimento de habilidades de reconhecimento de priorização das 
necessidades, planejamento e poupança para a concretização de planos e metas, negociação 
de compras, criação de fundo de reserva emergencial, noções básicas sobre juros em 
financiamentos e aplicações financeiras;  

IV - fomento da valorização do trabalho, da atuação do indivíduo como agente ativo e 
responsável por suas escolhas financeiras e da importância da poupança, seja para fundo 
emergencial ou para a concretização de planos e metas e segurança futura.  

Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência, 
entende que a propositura é meritória e deve prosperar. O parecer é, portanto favorável. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar. Favorável, portanto, o parecer.  



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, portanto, é o parecer. Sala 
das Comissões Reunidas, 07.12.2017 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/12/2017, p. 202 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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