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PARECER N° 0754/06 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº  369/2004. 
De autoria do nobre Vereador Nabil Bonduki, o presente projeto pretende instituir e 
disciplinar o Programa de Cooperação entre o Executivo e Órgãos Universitários 
para o Desenvolvimento de Atividades de Extensão Universitária voltadas para a 
formulação e avaliação de políticas públicas. 
Segundo a proposta, a Cooperação consistirá em atividades programadas por 
órgãos universitários, na forma de pesquisas, assessorias, cursos, oficinas, 
laboratórios, seminários e outras propostas de extensão universitária voltadas ao 
atendimento das demandas sociais e para a formulação de políticas públicas para o 
município. 
O projeto veda qualquer forma de terceirização das atividades e prevê, ainda, a 
publicidade dos termos do convênio, as entidades que poderão propor e formalizar 
este modelo de convênio e a criação de um Comitê de Avaliação que funcionará 
como um órgão coordenador das atividades de Cooperação, sendo constituído por: 
1 (um) membro de cada órgão municipal que formalizou convênio nos termos desta 
lei; igual número de representantes das Universidades conveniadas; igual número 
de representantes da sociedade civil, de reconhecida capacidade nas áreas 
específicas de cada convênio. 
A Douta Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela legalidade (fls. 
11/12). 
A Comissão da Administração Pública apresentou parecer favorável (fls. 15). 
No âmbito de competência desta Comissão, quanto ao mérito que devemos 
analisar, entendemos que a propositura é de elevado interesse público e deve 
prosperar, eis que visa aproveitar o enorme potencial de conhecimento gerado 
dentro do mundo acadêmico e colocá-lo à disposição dos órgãos da Administração 
Municipal, de forma a contribuir com a construção de novas idéias e com a 
formulação de políticas públicas inovadoras para o município de São Paulo. 
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 16/05/06. 
Claudinho de Souza - Presidente  
Senival Moura – Relator 
Carlos Giannazi 
Myryam Athie 
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