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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
187/99 PARA REDAÇÃO CONFORME O VENCIDO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO. 
Trata-se de projeto de Lei de autoria do Nobre Vereador Antônio Goulart, que dispõe sobre 
medidas preventivas para o combate à violência nas escolas e a ação de aliciadores de 
jovens para o uso de droga no âmbito das escolas da rede pública e privada de ensino, e dá 
outras providências. 
Em Primeira Discussão, na 102º Sessão Extraordinária, em 23 de dezembro de 2001, foi 
aprovado o Substitutivo desta Comissão, de folhas 69 e 70, bem como uma Emenda do 
Vereador Goulart, de folhas 72 e 73, suprimindo os Arts. 4º e 6º. 
No entanto, tal emenda se refere ao texto do Projeto de Lei original, que equivale aos 
Artigos 3º, 4º e 5º do Substitutivo desta Comissão aprovado em Primeira Discussão. 
Deste modo, a Redação do Projeto de Lei 187/99, passa a ser como segue: 
PROJETO DE LEI Nº 187/99 
Dispõe sobre medidas preventivas para o combate à violência nas escolas e à ação de 
aliciadores de jovens para o uso de drogas no âmbito das escolas da rede pública e privada 
de ensino, e dá outras providências. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta: 
Art. 1º - As escolas de ensino fundamental e médio, integrantes do sistema público e 
privado de educação, cumprirão o disposto na presente lei como medida preventiva e de 
combate à violência e à ação de aliciadores de crianças e adolescentes para o uso de 
drogas. 
Art. 2º - É proibida a realização no âmbito do estabelecimento de ensino referidos no artigo 
1º desta lei, de qualquer atividade violenta, constrangedoraou humilhante dirigida aos 
alunos, novos ou não, seja a que título for. 
Art. 3º - Aos infratores desta lei serão aplicadas as seguintes penalidades: 
I. multa de R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), atualizada, 
anualmente, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, 
sendo que, no caso de extinção desse índice, será adotado outro índice criado por legislação 
federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda; 
II. cassação do alvará de funcionamento. 
Art. 4º - Os estabelecimentos de ensino mencionados no artigo 1º desta lei terão prazo de 
90 (noventa) dias para se adequarem ao disposto nesta lei. 
Art. 5º - O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de sua publicação. 
Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em" 
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Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Nobre Vereador Antônio Goulart, que dispõe sobre 
medidas preventivas para o combate à violência nas escolas e a ação de aliciadores de 
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No entanto, tal emenda se refere ao texto do Projeto de Lei original, que equivale aos 
Artigos 3º, 4º e 5º do Substitutivo desta Comissão aprovado em Primeira Discussão. 
Deste modo, a Redação do Projeto de Lei 187/99, passa a ser como segue: 
PROJETO DE LEI Nº 187/99 
Dispõe sobre medidas preventivas para o combate à violência nas escolas e à ação de 
aliciadores de jovens para o uso de drogas no âmbito das escolas da rede pública e privada 
de ensino, e dá outras providências. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta: 
Art. 1º - As escolas de ensino fundamental e médio, integrantes do sistema público e 
privado de educação, cumprirão o disposto na presente lei como medida preventiva e de 
combate à violência e à ação de aliciadores de crianças e adolescentes para o uso de 
drogas. 
Art. 2º - É proibida a realização no âmbito dos estabelecimentos de ensino referidos no 
artigo 1º desta lei, de qualquer atividade violenta, constrangedora ou humilhante dirigida 
aos alunos, novos ou não, seja a que título for. 
Art. 3º - Aos infratores desta lei serão aplicadas as seguintes penalidades: 
I. multa de R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), atualizada, 
anualmente, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, 
sendo que, no caso de extinção desse índice, será adotado outro índice criado por legislação 
federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda; 
II. cassação do alvará de funcionamento. 
Art. 4º - Os estabelecimentos de ensino mencionados no artigo 1º desta lei terão prazo de 
90 (noventa) dias para se adequarem ao disposto nesta lei. 
Art. 5º - O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de sua publicação. 
Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em" 
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