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PARECER Nº 1606/2021 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 461/2016

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Nabil Bonduki, visa estabelecer
e disciplinar o Programa Infância e Arte (PIÁ) e o Programa Vocacional.

De  acordo  com  a  propositura,  os  referidos  programas  têm  natureza  de  formação
artístico-cultural  em  caráter  não-formal,  com  acesso  gratuito,  sendo  seus  objetivos,
respectivamente:

I - Programa Infância e Arte (PIÁ): gerar processos artístico-pedagógicos envolvendo
artistas, crianças e adolescentes na faixa etária de 5 (cinco) a 14 (quatorze) anos;

II - Programa Vocacional: apoiar, desenvolver e manter a formação artística de jovens e
adultos a partir de 14 (quatorze) anos de idade.

O projeto também discorre sobre a natureza, objetivos e finalidades dos programas;
sua  organização  estrutural  e  gestão;  das  condições  e  dinâmica  das  atividades  nos
equipamentos públicos que receberão as atividades dos programas.

Prevê ainda, entre outras ações do Poder Público,  a seleção de artistas via editais
públicos; a oferta pela Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Educação de
integrantes dos seus quadros para exercer funções de coordenação e gestão; da oferta de
equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura - no mínimo 35% dos equipamentos da pasta
- para as atividades dos programas.

Em seu parecer, a douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa
apresentou substitutivo "para aprimorar o projeto".

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  ao  substitutivo  da  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Legislação
Participativa, portanto, é o parecer.

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 17/12/2021.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/12/2021, p. 189

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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