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PARECER Nº 1209/2016 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 886/2013 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ari Friedenbach, Coronel 
Telhada, Floriano Pesaro, José Police Neto, José Américo, Marco Aurélio Cunha, Natalini, 
Paulo Fiorilo e Ricardo Young, visa criar o Programa de Intercâmbio Educacional, no âmbito da 
Secretaria Municipal da Educação, a ser estabelecido com organismos congêneres 
internacionais que aderirem ao programa e aberto à participação de alunos, professores, 
gestores e servidores da rede municipal, desde que previamente cadastrados. De acordo com 
a propositura, o referido programa deverá servir de estímulo para a troca de experiências e 
enriquecimento cultural entre alunos e profissionais da educação da rede pública municipal da 
cidade de São Paulo e de outros países, objetivando o crescimento intelectual dos 
participantes e a solidariedade entre os povos. O projeto dispõe ainda que os participantes do 
Programa de Intercâmbio Educacional ficam obrigados a elaborar relatórios sobre a 
experiência vivenciada e a realizar palestras, debates e ações semelhantes sobre as atividades 
desenvolvidas na viagem, sempre que solicitado pela Secretaria Municipal de Educação; que 
os profissionais da educação que vierem a participar do programa não sofrerão prejuízos de 
vencimento e demais vantagens do cargo, na forma estabelecida em regulamento; e que as 
despesas realizadas com passagens, estadias e manutenção dos profissionais da educação 
serão suportadas pela Secretaria Municipal de Educação. 

A douta Comissão de Educação, Cultura e Esportes apresentou substitutivo, 
argumentando que "somente há previsão de recursos para subsidiar as despesas com 
passagens, estadias e manutenção dos profissionais da educação", sendo acrescentado 
dispositivo (especificamente o art. 5º do texto alterado), "para assegurar aos estudantes 
condições de participar do programa". 

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 mencionado substitutivo da Comissão 
de Educação, Cultura e Esportes. Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 29 de 
junho de 2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/06/2016, p. 131 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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