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PARECER CONJUNTO N° 1162/2016  DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE LEI N° 629/2015. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Paulo Fiorilo, institui a ‘Semana 

de Alfabetização MOVA – SP’ e a denomina como ‘Educador Paulo Freire’ e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade com apresentação de substitutivo, a fim de adequá-lo a boa norma da técnica 
legislativa. 

A Comissão de Administração Pública exarou parecer favorável nos termos do 
substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A presente propositura tem por finalidade instituir a "Semana de Alfabetização - Mova 
SP Educador Paulo Freire", com o fito de homenagear importante educador brasileiro Paulo 
Freire e emprestar sua honorabilidade aquilo que foi sua maior luta, alfabetizar jovens e 
adultos. O homenageado dedicou sua vida a causa da educação e, neste caso, ao propor que 
o município tenha uma semana para reflexão, debates, exposições sobre o processo de 
alfabetização de jovens e adultos o legislador busca trazer à sociedade uma reflexão acerca do 
valor e do lugar da educação àqueles que não puderam frequentar a escola na idade 
apropriada. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória, sendo o parecer favorável ao substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Quanto ao aspecto financeiro a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável, portanto, é o parecer nos 
termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, em 21 de junho de 2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/07/2016, p. 102 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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