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PARECER Nº 731/2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA N° 2/2012 
O presente projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de São Paulo, de autoria do 

nobre Vereador Eliseu Gabriel, visa acrescentar inciso VI no artigo 203, do Capítulo I, do Título 
VI, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, determinando ser dever do Município garantir 
educação integral no ensino infantil e fundamental, com jornada escolar mínima de 7 (sete) 
horas diárias, aos estudantes matriculados na rede municipal de ensino. 

Em seu parecer, a douta Comissão de Administração Pública apresentou substitutivo 
que altera o texto, determinando ser dever do Município a oferta gradual de educação integral 
no ensino infantil e fundamental, "visando possibilitar a adequada adaptação da estrutura 
vigente nos equipamentos municipais". 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, nos termos do substitutivo 
mencionado. 

Favorável ao substitutivo da Comissão de Administração Pública, portanto, é o parecer. 

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 

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.  
 

  

 
 

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 731/2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 2/2012  

http://www.camara.sp.gov.br/
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O presente projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de São Paulo, de autoria do 
nobre Vereador Eliseu Gabriel, visa acrescentar inciso VI no artigo 203, do Capítulo I, do Título 
VI, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, determinando ser dever do Município garantir 
educação integral no ensino infantil e fundamental, com jornada escolar mínima de 7 (sete) 
horas diárias, aos estudantes matriculados na rede municipal de ensino.  

Em seu parecer, a douta Comissão de Administração Pública apresentou substitutivo 
que altera o texto, determinando se dever do Município a oferta gradual de educação integral 
no ensino infantil e fundamental, “visando possibilitar a adequada adaptação da estrutura 
vigente nos equipamentos municipais”.  

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, nos termos do substitutivo 
mencionado.  

Favorável ao substitutivo da Comissão de Administração Pública, portanto, é o parecer.  

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

Paulo Fiorilo – PT – Relator  

Abou Anni – PV  

Adilson Amadeu – PTB  

Jair Tatto – PT  

Nelo Rodolfo – PMDB  

Ota – PROS 

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

 
 

 


