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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº

/2021

Do Sr. Vereador RUBINHO NUNES
Dispõe sobre a criação e implantação
do “Programa Jovem Capitalista” e dá
outras providências.
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar e implantar o “Programa Jovem

Parágrafo único. O programa que trata o caput deste artigo consiste em difusão
de conhecimentos sobre ingresso, participação e promoção de atividades
empreendedoras no mercado, além de noções sobre planejamento financeiro e
participação em mercados de capitais e investimentos aos alunos das escolas
sob gestão municipal, relativos à educação financeira e empreendedora.
Art. 2º O conteúdo do Programa será ministrado em aulas extracurriculares das
disciplinas regulares de ensino formal, à distância, contraturnos ou projetos de
temas transversais desde que o conteúdo proporcione aos alunos o
desenvolvimento de competências para empreender em conformidade com as
exigências atuais em grau de competitividade no mercado, conhecimentos em
inovação, planejamento financeiro e participação em mercados de capitais e
investimentos financeiros.
Art. 3º Serão abordados os seguintes conceitos de empreendedorismo, visando
oferecer aos alunos noções sobre:
I - Perfil pessoal e vocacional;
II - Desenvolvimento profissional, escolhas e planejamento;
III - Oportunidades de mercado, novas tecnologias e criação de novas
modalidades de negócios e atividades econômicas;
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IV - Mercado de Trabalho;
V - Inovação;
VI - Gestão de negócios;
VII - Avaliação de riscos de mercado e mensuração de custos e obrigações;
VIII - Noções de ética profissional, “compliance” e “accountability”;

Art. 4º Serão abordados na Rede Municipal de Ensino os seguintes conceitos de
educação financeira, visando oferecer aos alunos noções sobre:
I - Conceitos básicos de economia;
II - Orçamento Pessoal e organização financeira;
III - Planejamento financeiro visando investimento em educação pessoal e
formação profissional;
IV - Noções básicas sobre mercado de capitais e investimentos;
V - Aplicação de recursos e escolha de investimentos em aplicações bancárias,
mercado de ações e aquisição de títulos;
VI - Formas de financiamento pessoal e para atividades profissionais, escolha,
planejamento e revisão;
VII – noções básicas de psicologia do mercado;
VIII - Outros temas correlatos;

Art. 5º Para o alcance do objetivo do programa, os professores da Rede Pública
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Municipal do Ensino serão capacitados para ensinar os temas propostos,
permitindo que cada unidade escolar lecione o conteúdo em conformidade com
sua estratégia educacional, características socioculturais, desde que ajustado
aos objetivos acima enunciados.
Art. 6º Esta lei poderá ser regulamentada no que couber, baixando-se as normas
que se fizerem necessárias.
Art. 7º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala de Reuniões, 10 de dezembro de 2021.

____________________
RUBINHO NUNES
Vereador – PSL
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JUSTIFICATIVA
Este projeto de lei dispõe sobre a implantação do Programa “Jovem
Capitalista”, voltado à garantia do desenvolvimento intelectual, físico, emocional,
social e cultural dos alunos da rede pública municipal de ensino.
Apesar da excessiva carga tributária imposta sobre o povo paulistano, é
inegável que tamanho investimento não garante nenhum tipo de retorno por
parte do Poder Público. Infelizmente, nossos serviços públicos continuam

Com a Educação, não poderia ser diferente. Nossos alunos recebem
diplomas de graduação sem o menor preparo para o mercado de trabalho e a
vida profissional. Portanto, o “Programa Jovem Capitalista”, apesar do nome,
nada tem a ver com doutrinar nossos alunos com a ideologia capitalista, mas
ensiná-los a empreender e se adaptar à realidade que vivemos.
Cabe ressaltar que, historicamente, o Brasil sempre enfrentou sucessivas
crises econômicas e

altos índices de desemprego.

Portanto,

é de

responsabilidade do Poder Público ajudar a formar novos geradores de emprego
no futuro: os empreendedores.
O ato de empreender não apenas garante benefícios ao empreendedor,
mas aos seus funcionários e a toda a parcela da sociedade que consumirá seus
produtos e/ou serviços. Desta forma, o projeto “Jovem Capitalista” viabiliza uma
realidade mais agradável e um futuro mais próspero aos cidadãos paulistanos.
Forte nos motivos acima, conclamo o apoio dos Nobres Vereadores desta
Câmara Municipal para a aprovação do presente projeto.

Sala de Reuniões, 10 de dezembro de 2021.
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RUBINHO NUNES
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Certifico que o presente projeto foi lido no Prolongamento do
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SGP-42 - Equipe de Publicação

Matéria DSP 459/2022. Documento assinado digitalmente por LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA em 02/02/2022 e juntado ao PL 875/2021 por Luiz Henrique de Almeida. Sua validade pode ser conferida em
https://www.splegisconsulta.camara.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pID=348820.

fls. 6

autuado por Cristina Domingues Simões Santos em 08/02/2022 17:29:10.

DESIGNO AS COMISSÕES DE:
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa
Comissão de Administração Pública
Comissão de Educação, Cultura e Esportes
Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica
Comissão de Finanças e Orçamento
À Procuradoria – Setor de Pesquisa e Assessoria de Análise Prévia das Proposituras.
Encaminho os presentes autos para Pesquisa e Análise Prévia em 04/02/2022.
04/02/2022
PROJETO DE LEI 875/2021
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PROCURADORIA
SETOR DE PESQUISA, ASSESSORIA E ANÁLISE PRÉVIA
PL 875/21
Realizada a pesquisa legislativa, a respeito do assunto foi localizado:
- Constituição Federal
- Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional;
- Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação
ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências;
- Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de
Educação;
- Lei Federal nº 13.257, de 08 de março de 2016, que dispõe sobre as políticas
públicas para a primeira infância e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de
1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, a Lei no 11.770, de 9 de
setembro de 2008, e a Lei no 12.662, de 5 de junho de 2012.
- Lei Federal nº 13.663, de 14 de maio de 2018, que altera o art. 12 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, para incluir a promoção de medidas de conscientização, de
prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz
entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino;
- Lei Federal n º 13.716, de 24 de setembro de 2018, que altera a Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para
assegurar atendimento educacional ao aluno da educação básica internado para
tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado
- Lei Federal nº 13.819, de 26 de abril de 2019, que institui a Política Nacional de
Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a ser implementada pela União, em
cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; e altera a Lei nº 9.656,
de 3 de junho de 1998.
- Lei Federal nº 13.845, de 18 de junho de 2019, que dá nova redação ao inciso V do
art. 53 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
para garantir vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma
etapa ou ciclo de ensino da educação básica.
- Lei Federal nº 13.989, de 15 de abril de 2020, que dispõe sobre o uso da
telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2).
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- Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal;
revoga dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; e dá outras
providências.
- Resolução CNE/CEB nº 2 de 11 de setembro de 2001, que institui Diretrizes para a
Educação Especial na Educação Básica;
- Resolução Secretaria Estadual da Educação nº 89, de 09 de dezembro de 2005, que
dispõe sobre o Projeto Escola de Tempo Integral
- Lei Orgânica do Município de São Paulo;
- Lei Municipal nº 10.429, de 24 de fevereiro de 1988, que dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal de Educação.
- Lei Municipal nº 13.780, de 11 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre a criação do
Programa de Atenção à Saúde do Escolar, e dá outras providências;
- Lei Municipal nº 15.625, de 19 de setembro de 2012, que dispõe sobre a elaboração
do Calendário Anual de Atividades das unidades escolares no Município de São Paulo
e cria os polos de atendimento aos alunos matriculados nos Centros de Educação
Infantil que deles necessitarem;
- Lei Municipal nº 16.134, de 12 de março de 2015, que dispõe sobre a criação de
Comissão de Mediação de Conflitos – CMC nas escolas da rede municipal de ensino
da Cidade de São Paulo e dá outras providências.
- Lei Municipal nº 16.213, de 17 de junho de 2015, que dispõe sobre a criação e
funcionamento do Conselho de Representantes dos Conselhos de Escola - CRECE,
inclui o inciso XIV no art. 118 da Lei nº 14.660/07, e dá outras providências.
- Lei Municipal nº 16.271, de 17 de setembro de 2015, que aprova o Plano Municipal
de Educação de São Paulo;
- Lei Municipal nº 16.421, de 08 de abril de 2016, que introduz alterações nos arts. 4º,
5º e 9º da Lei nº 14.666, de 10 de janeiro de 2008, que criou o Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do
FUNDEB.
- Lei Municipal nº 16.646, de maio de 2017, que dispõe sobre parâmetros de atuação
preventiva no combate aos entorpecentes no ambiente escolar, e dá outras
providências
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- Lei Municipal nº 16.710, de 11 de outubro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes a
serem observadas pelo Poder Executivo na elaboração das Políticas Pública da
Primeira Infância e dá outras providências;
- Lei Municipal nº 16.820, de 02 de fevereiro de 2018, que autoriza o Poder Executivo
a promover a reorganização do Programa Movimento de Alfabetização de Jovens e
Adultos – MOVA e dá outras providências;
- Lei Municipal nº 16.867, de 15 de fevereiro de 2018, que institui como Política
Pública o Programa GEPAD – Programa de prevenção ao uso indevido de drogas nas
escolas do município de São Paulo, e dá outras providências;
- Lei Municipal nº 17.132, de 15 de julho de 2019, que institui Programa de Formação
para os Profissionais de Educação que promovam o atendimento às crianças em
situação de risco e aos adolescentes em liberdade assistida ou vigiada, e dá outras
providências;
- Lei Municipal nº 17.244, de 05 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a criação dos
Programas Mais Creche e Bolsa Primeira Infância.
- Lei Municipal nº 17.333, de 25 de março de 2020, que autoriza o funcionamento em
horário noturno dos Centros de Educação Infantil e das Creches Conveniadas da rede
municipal de ensino, e dá outras providências
- Lei Municipal nº 17.447, de 09 de setembro de 2020, que autoriza ações integradas
para indicação de recursos de tecnologia assistiva para os alunos com deficiência, nos
estabelecimentos de ensino do Município de São Paulo, e dá outras providências
- Lei Municipal nº 17.564, de 08 de junho de 2021, que institui a Política Municipal de
Prevenção ao Abandono e à Evasão Escolar.
- Lei Municipal nº 17.621, de 20 de agosto de 2021, que autoriza o Poder Executivo a
instituir o Programa Internet Gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de
ensino e dá outras providências.
- Decreto Municipal nº 52.342, de 26 de maio de 2011, que institui o Programa Ampliar
nas unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino;
- Decreto Municipal nº 54.452, de 10 de outubro de 2010, que institui, na Secretaria
Municipal de Educação, o programa de Reorganização Curricular e Administrativa,
Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino – Mais Educação São
Paulo;
- Decreto Municipal nº 54.453, de 10 de outubro de 2013, que fixa as atribuições dos
Profissionais de Educação que integram as equipes escolares das unidades
educacionais da Rede Municipal de Ensino.
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- Decreto Municipal nº 54.454, de 10 de outubro de 2013, que fixa diretrizes gerais
para a elaboração dos regimentos educacionais das unidades integrantes da Rede
Municipal de Ensino, bem como delega competência ao Secretário Municipal de
Educação para o estabelecimento das normas gerais e complementares que
especifica;
- Decreto Municipal nº 59.660 de 04 de agosto de 2020, que dispõe sobre a
organização e o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e altera a
denominação e a lotação dos cargos de provimento em comissão que especifica.
- PL 420/20, que dispõe sobre o Programa Bússola Escolar, nas escolas da rede
pública de ensino do município de São Paulo e, da outras providencias.
- PL 554/19, que institui Campanha de conscientização sobre a importância da
Educação Financeira nas escolas públicas municipais.
- PL 153/17, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da disciplina de "educação
financeira" na grade curricular do ensino médio
À Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, conforme despacho do
Sr. Presidente.
São Paulo, 07 de janeiro de 2022.

Juliana Trindade
Procuradora Supervisora do Setor de Pesquisa e Análise Prévia
OAB/SP 232.414
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DESPACHO de RECEBIMENTO
PROJETO DE LEI 875/2021

Recebido na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação
Participativa
em: 22/02/2022 às 15:49.
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DESIGNAÇÃO DE RELATORIA

Designo para relatar PROJETO DE LEI-875/2021, o(a) Ver.
SANSÃO PEREIRA (REPUBLICANOS).
Obs.: O prazo para manifestação é de 8 dias, nos termos do §3°
do artigo 63 RI.
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

SANDRA SANTANA

Presidente da Comissão

Em 02/03/2022
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CERTIDÃO DE VOTAÇÃO
Certifico que, na deliberação sobre o PL 875/2021 durante a 17º Reunião Ordinária
(semipresencial) da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa,
ocorrida em 14/09/2022, os vereadores votaram como segue:
Relatório nº 1343/2022 / Convertido em Parecer nº 1064/2022
Autor: Ver. SANSÃO PEREIRA (REPUBLICANOS)
Conclusão: LEGALIDADE
A FAVOR
Ver. ALESSANDRO GUEDES (PT)
Ver. CRIS MONTEIRO (NOVO)
Ver. EDIR SALES (PSD)
Ver. RUBINHO NUNES (UNIÃO)
Ver. SANDRA SANTANA (PSDB)
Ver. SANDRA TADEU (UNIÃO)
Ver. SANSÃO PEREIRA (REPUBLICANOS)
Ver. THAMMY MIRANDA (PL)

14/09/2022
Ver. SANDRA SANTANA
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa
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PARECER Nº
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0875/21.

Trata-se de projeto de lei de autoria dos nobres Vereadores Rubinho Nunes e Marcelo
Messias, que autoriza o Poder Executivo a criar e implantar o “Programa Jovem Capitalista”
nas escolas do Município.
O programa consistiria na “difusão de conhecimentos sobre ingresso, participação e
promoção de atividades empreendedoras no mercado, além de noções sobre planejamento
financeiro e participação em mercados de capitais e investimentos aos alunos das escolas
sob gestão municipal, relativos à educação financeira e empreendedora”. Ainda nos termos
da propositura, o conteúdo do programa seria ministrado em “aulas extracurriculares das
disciplinas regulares de ensino formal, à distância, contraturnos ou projetos de temas
transversais”.
Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em
tramitação, vez que apresentada no regular exercício da competência legislativa desta
Casa.
Inicialmente, deve ser destacado que o Município possui competência para legislar sobre
assuntos de interesse local, bem como para organizar e prestar serviços públicos de
interesse local (art. 30, I e V, CF). Além disso, compete ao Município suplementar a
legislação federal em matéria de educação (art. 24, IX c/c 30, II, CF).
Por sua vez, a Lei Orgânica do Município prevê, em seus artigos 200 e seguintes, o pleno
direito à educação, de sorte que “o Município garantirá a educação visando o pleno
desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício consciente da cidadania e para o
trabalho” (art. 204).
De acordo com o art. 9o, inciso IV, da Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, cabe à União, em colaboração com os Estados, Distrito
Federal e Municípios, estabelecer competências e diretrizes para a educação infantil, o
ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos, de forma a assegurar formação básica comum.
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Compete, dessa forma, à Câmara de Educação Básica – órgão integrante do Conselho
Nacional de Educação – após proposta do Ministério da Educação, deliberar acerca das
diretrizes curriculares (art. 9º, § 1º, letra “c”, da Lei Federal nº 4.024/61, com a redação dada
pela Lei nº 9.131/95), cabendo aos Municípios baixar normas complementares para o seu
sistema de ensino (art. 11, inciso III, Lei Federal nº 9.394/96), sistemática essa reafirmada
pelo art. 26, “caput”, da mesma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal
nº 9.346/96, com a redação dada pelas Leis nº 12.796/13 e 13.415/17):
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e
do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e em cada
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e dos educandos.
[...]
O projeto alinha-se ainda às diretrizes e metas do Plano Municipal de Educação, aprovado
pela Lei nº 16.271, de 17 de setembro de 2015, em seu art. 2º.
Desse modo, a proposta harmoniza-se com os dispositivos acima mencionados, ao instituir
programa de educação complementar nas escolas públicas municipais.
No caso, o programa vem traçado em normas gerais a serem seguidas em âmbito
municipal, que poderão ser regulamentadas e concretizadas pelo Poder Executivo,
conforme critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
O projeto encontra, pois, amparo na existência de iniciativa parlamentar para a fixação de
normas gerais norteadoras de políticas públicas, consoante o posicionamento atual da
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Com efeito, verifica-se que o Judiciário vem adotando posicionamento mais flexível no que
tange à iniciativa parlamentar para edição de leis que versem sobre programas e serviços
públicos, desde que não haja invasão da esfera administrativa – esta reservada em nosso
ordenamento ao Poder Executivo – o que se daria, por exemplo, através da determinação
de criação de órgãos ou da criação de novas atribuições a órgãos já existentes, ou ainda, da
criação de cargos públicos. Assim, quando o projeto se limita à fixação de normas de
conteúdo geral, programático ou, então, à disciplina de matéria já inserida na competência
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de órgãos municipais, fazendo-o de forma harmônica com a legislação de regência do tema,
não há que se cogitar de vícios, eis que a reserva de iniciativa deve ser interpretada
restritivamente (STF, Tema 917 de Repercussão Geral). Os arestos abaixo reproduzidos, a
título ilustrativo, espelham esse entendimento:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei municipal de origem
parlamentar que institui campanha de orientação e conscientização sobre as
consequências do acúmulo de lixo nas ruas do Município de Jundiaí.
Inconstitucionalidade. Inocorrência. Inexistência de vício de iniciativa: o rol de
iniciativas legislativas reservadas ao Chefe do Poder Executivo é matéria
taxativamente disposta na Constituição Estadual. Inexiste ofensa às iniciativas
legislativas reservadas ao Chefe do Executivo, ademais, em razão da imposição
de gastos à Administração. Precedentes do STF. Não ocorrência de ofensa à
regra da separação dos poderes. Inexistência de usurpação de quaisquer das
atribuições administrativas reservadas ao Chefe do Poder Executivo, previstas
no artigo 47 da Constituição do Estado de São Paulo. Lei que cuida de assunto
local, relativo à proteção do meio ambiente e controle da poluição. Precedentes
deste Órgão Especial. Ausência de dotação orçamentária específica que não
torna a lei inconstitucional, importando, no máximo, na inexequibilidade da
norma no mesmo exercício orçamentário em que fora promulgada. Precedentes
do STF. Procedência parcial do pedido. Expressões e dispositivos legais que
fazem referência genérica à sanção de multa, sem, contudo, prever de forma
exata e clara o 'quantum' cominado para a hipótese de infração administrativa, o
que contrasta com o princípio da legalidade estipulado no artigo 111 da
Constituição Paulista. Vedado ao Poder Legislativo deixar ao arbítrio do
administrador a disciplina de matéria reservada à lei. Procedência parcial do
pedido. Liminar cassada.” (TJSP, ADI nº 2150170-91.2016.8.26.0000, j.
19/10/2016 – grifos acrescentados)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal nº 3.707, de 14
de março de 2019, dispondo sobre a criação da Campanha Publicitária
Educativa de Conscientização quanto ao alcoolismo. Vício de iniciativa.
Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo
Tribunal Federal. Organização administrativa. Não interferência em gestão
administrativa. Observância ao princípio da separação dos poderes. Ação
improcedente.
(...)
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A matéria tratada não está prevista no art. 24, § 2º, da Constituição Estadual,
onde elencadas as hipóteses de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo. Não
há como reconhecer inconstitucionalidade sob esse fundamento.
(...)
O princípio constitucional da 'reserva de administração' segundo o Pretório
Excelso, “... impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias
sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.” (RE nº
427.574-ED j. de 13.12.11 Rel. Min. CELSO DE MELLO DJE de 13.02.12 e ADI
nº 3.343 j. de 01.09.11 Plenário Rel. p/ o Ac. Min. LUIZ FUX DJE de 22.11.11). A
lei nº 3.707/19 limita-se a determinar que “os órgãos competentes responsáveis”
(art. 3º) mantenham a campanha em redação absolutamente genérica, além de
deixar sua regulamentação (art. 4º) a encargo do Poder Executivo.”
(TJSP, ADI nº 2086116-14.2019.8.26.0000, j. 07/08/2019 – grifos acrescentados)
À semelhança dos precedentes acima, a medida proposta não constitui ingerência concreta
na organização administrativa municipal, tendo nítida natureza programática.
Enfatize-se que as Comissões de mérito são competentes para verificar o projeto no que
tange ao seu conteúdo, analisando a efetiva adequação da medida ao interesse público.
Durante a tramitação do projeto deverão ser realizadas duas audiências públicas em
atenção ao disposto no art. 41, XI, da Lei Orgânica do Município.
Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos membros
desta Casa Legislativa, segundo o art. 40, § 3º, XII, do mesmo diploma legal.
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE.
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa,
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DESPACHO de RECEBIMENTO
PROJETO DE LEI 875/2021

Recebido na Comissão de Administração Pública
em: 27/09/2022 às 11:52.
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DESIGNAÇÃO DE RELATORIA

Designo para relatar PROJETO DE LEI-875/2021, o(a) Ver.
FERNANDO HOLIDAY (NOVO).
Obs.: O prazo para manifestação é de 8 dias, nos termos do §3°
do artigo 63 RI.
Comissão de Administração Pública.

GILSON BARRETO

Presidente da Comissão

Em 28/09/2022
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