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PROJETO DE LEI 01-00293/2012 do Vereador Carlos Neder (PT)  
“Dispõe sobre o Programa EDUCOM - nas Ondas da Educomunicação no Município 
de São Paulo, e dá outras providências.  
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA:  
Artigo 1º - Fica instituído o Programa EDUCOM - nas Ondas da Educomunicação no 
âmbito da Administração Municipal.  
§ 1º - Para os fins da presente lei, entende-se por Educomunicação o conjunto de 
ações e procedimentos voltados ao planejamento e implementação de processos e 
recursos tecnológicos e midiáticos da comunicação e da informação, nos espaços 
destinados à educação, cultura e sustentabilidade das políticas públicas, sob a 
responsabilidade do Poder Público Municipal, inclusive no âmbito das Subprefeituras 
e demais Secretarias e Órgãos envolvidos no Programa.  
§ 2º - Visa o Programa instituído por esta lei promover a educação, cultura, 
cidadania, sustentabilidade e ampliar as habilidades e competências no uso de 
tecnologias de comunicação e informação, de forma a favorecer a expressão de 
todos os dirigentes, coordenadores, educadores, demais servidores e membros da 
comunidade escolar, incluindo alunos, ex-alunos e membros das comunidades do 
entorno, das Unidades da Secretaria Municipal de Educação e de outras Secretarias 
e Órgãos envolvidos.  
§ 3º - O Programa de que trata esta lei e o conceito de Educomunicação 
contemplam a análise crítica e o uso educativo, cultural e social de todos os 
recursos de tecnologias da comunicação e informação, garantindo-se, para tanto, o 
fortalecimento do protagonismo infanto-juvenil e uma gestão democrática de tais 
processos e recursos, de forma a facilitar a aprendizagem e o exercício pleno da 
cidadania em todos os espaços educativos, formais e não-formais.  
Artigo 2º - Os objetivos do Programa são:  
I - desenvolver e articular práticas educomunicativas por meio da radiodifusão, 
mídias audiovisuais, digitais, impressas, de acordo com a legislação vigente, no 
âmbito da administração municipal;  
II - incentivar atividades audiovisuais, digitais, impressas, de radiodifusão e 
televisão comunitária em equipamentos públicos, nos termos da legislação vigente;  
III - capacitar de modo continuado em conceitos de Educomunicação, uso de 
tecnologias e atividades educomunicativas, os dirigentes, coordenadores, 
educadores, demais servidores e membros das comunidades envolvidos no 
Programa na educação básica e nas políticas públicas desenvolvidas no âmbito das 
diversas Secretarias e Órgãos participantes, inclusive das Subprefeituras.  
IV - capacitar outros servidores públicos municipais interessados em atividades de 
Educomunicação para o desenvolvimento das ações de que trata esta Lei;  
V - incorporar, na ação educomunicativa, a relação da comunicação e da 
informação com os eixos temáticos previstos na legislação vigente, nos parâmetros 
curriculares e nos planos das Secretarias e Órgãos participantes do Programa;  
VI - apoiar a prática da Educomunicação nas ações intersetoriais e comunitárias, 
em especial nas áreas de educação, cultura, saúde, esporte e meio ambiente, no 
âmbito das diversas Secretarias e Órgãos municipais, incluindo as Subprefeituras, 
bem como nas mídias comunitárias;  
VII - desenvolver ações educomunicativas voltadas ao fortalecimento da cidadania 
e do protagonismo infanto-juvenil, que contemplem as preconizadas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente;  
VIII - incentivar atividades de Educomunicação relacionadas às linguagens 
impressas (jornal, jornal comunitário, mural, fotografia, fanzine, história em 
quadrinhos), radiofônica e televisiva (rádios e televisões escolares), audiovisuais 
(cinema, vídeo), digitais (blog, podcast) e a outras formas de comunicação e 



informação que atendam à evolução tecnológica, a fim de incentivar a introdução e 
o uso efetivo desses recursos nos espaços públicos e da sociedade.  
IX - aumentar o vínculo estabelecido entre os equipamentos públicos e a 
comunidade, nas ações de prevenção de violência, de promoção da cultura de paz e 
da sustentabilidade sócio-ambiental, por meio do uso de recursos tecnológicos que 
facilitem a expressão e a comunicação;  
X - manter intercâmbio, trocar experiências e desenvolver atividades conjuntas, de 
cunho intersetorial, com outros conselhos gestores que atuam em políticas públicas 
no âmbito de cada subprefeitura.  
Artigo 3º - Para implementar e acompanhar o Programa instituído por esta lei, 
caberá ao Poder Executivo a constituição de um Conselho Gestor Municipal do 
EDUCOM, cuja composição e competências específicas serão definidas em decreto.  
§ 1º - Fica facultada a possibilidade de constituição de Conselho Gestor Local do 
EDUCOM, vinculado a cada uma das subprefeituras, observando-se o disposto nesta 
lei e em seu decreto regulamentador.  
§ 2º - Fica assegurada a participação no Conselho Gestor Municipal do EDUCOM de 
dirigentes, coordenadores, educadores, demais servidores e membros das 
comunidades envolvidos no Programa, incluindo estudantes da rede municipal de 
ensino e demais entidades representativas da comunidade escolar, na educação 
básica e nas políticas públicas desenvolvidas no âmbito das diversas Secretarias e 
Órgãos participantes, de representantes de universidades que desenvolvam 
pesquisas e práticas de Educomunicação, de sindicatos de trabalhadores e de 
entidades e movimentos da sociedade cívil voltados ao desenvolvimento da prática 
da comunicação educativa, bem como de representação dos Conselhos Gestores 
Locais de que trata o parágrafo anterior.  
§ 3º - A composição do Conselho Gestor Municipal e dos Conselhos Gestores Locais 
do EDUCOM deverá observar a paridade entre a representação da sociedade civil 
com relação aos demais segmentos.  
Artigo 4º - O Executivo manterá atualizado Cadastro de membros do Conselho 
Gestor Municipal e de Conselhos Gestores Locais do EDUCOM e promoverá, 
periodicamente, Encontro Municipal do EDUCOM - nas Ondas da Educomunicação, 
com a finalidade de propiciar a troca de experiências e de recolher sugestões para a 
melhoria das políticas públicas afetas ao Programa, na forma a ser estabelecida em 
decreto.  
Parágrafo único - O Encontro Municipal do EDUCOM - nas Ondas da 
Educomunicação, previsto no caput deste artigo, poderá ser precedido de encontros 
regionais com o mesmo caráter.  
Artigo 5º - Fica autorizado o aporte de recursos de instituições públicas e privadas 
interessadas em financiar o EDUCOM - nas Ondas da Educomunicação, em 
atividades de formação, em ações educativas e na realização de eventos, outras 
atividades e ações relacionados ao Programa.  
Artigo 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias das Secretarias e Órgãos participantes, 
suplementadas se necessário.  
Artigo 7º - Esta lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de 
sua publicação.  
Artigo 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Lei n.º 13.941, de 28 de dezembro de 
2004.  
Sala das Sessões, Às Comissões competentes.”  
 


