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PARECER Nº 728/2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 797/2013 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, visa alterar a Lei nº 
14.662, de 3 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a criação dos Conselhos Gestores dos 
Centros de Educação Unificados - CEUs da Rede Direta Municipal instalada no Município de 
São Paulo. 

O projeto altera o art. 4º da referida lei, que trata da composição do Conselho Gestor 
do CEU. 

De acordo com a justificativa, "pretende-se a composição de um colegiado com maior 
representatividade, capaz de mapear e identificar com mais propriedade as necessidades 
daquelas unidades educacionais, permitindo-se, assim, melhor fiscalização dos interesses 
públicos e sociais". 

O Conselho Gestor, atualmente com 30 membros e respectivos suplentes, passaria a 
ter 36 membros. 

O art. 2º do projeto acrescenta § 3º ao art. 4º da Lei nº 14.662, de 3 de janeiro de 2008, 
dispondo que os membros do Conselho Gestor terão mandato de 1 (um) ano, contado a partir 
da posse dos membros do colegiado. 

A douta Comissão de Educação, Cultura e Esportes apresentou parecer favorável, na 
forma de substitutivo, "com o único objetivo de corrigir lapso de digitação relativa a enumeração 
dos incisos finais do artigo 1º". 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do substitutivo da Comissão de Educação, 
Cultura e Esportes. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 06/05/2015. 

Abou Anni - PV 

Adilson Amadeu - PTB 

Jair Tatto - PT 

Ota - PROS 

Paulo Fiorilo - PT - Relator 

Nelo Rodolfo - PMDB 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/05/2015, p. 78 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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RETIFICAÇÃO 

 

Na publicação havida no Diário Oficial da Cidade de 08/05/2015, página 78, coluna 4, leia-se 
como segue e não como constou:  

 

PARECER Nº 728/2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 797/2013  

 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, visa alterar a Lei nº 

14.662, de 3 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a criação dos Conselhos Gestores dos 
Centros de Educação Unificados - CEUs da Rede Direta Municipal instalada no Município de 
São Paulo.  

O projeto altera o art. 4º da referida lei, que trata da composição do Conselho Gestor 
do CEU.  

De acordo com a justificativa, “pretende-se a composição de um colegiado com maior 
representatividade, capaz de mapear e identificar com mais propriedade as necessidades 
daquelas unidades educacionais, permitindo-se, assim, melhor fiscalização dos interesses 
públicos e sociais”.  

O Conselho Gestor, atualmente com 30 membros e respectivos suplentes, passaria a 
ter 36 membros.  

O art. 2º do projeto acrescenta § 3º ao art. 4º da Lei nº 14.662, de 3 de janeiro de 2008, 
dispondo que os membros do Conselho Gestor terão mandato de 1 (um) ano, contado a partir 
da posse dos membros do colegiado.  

A douta Comissão de Educação, Cultura e Esportes apresentou parecer favorável, na 
forma de substitutivo, “com o único objetivo de corrigir lapso de digitação relativa a enumeração 
dos incisos finais do artigo 1º”.  

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.  

Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do substitutivo da Comissão de Educação, 
Cultura e Esportes.  

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 06/05/2015.  

Ota – PROS – Relator  

Abou Anni – PV  

Adilson Amadeu – PTB  

Jair Tatto – PT  

Nelo Rodolfo – PMDB  

Paulo Fiorilo – PT 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/05/2015, p. 78 
 

 


