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III - ter, no bimestre, média final ponderada, levando em conta as médias de todas
as matérias, acima de 8 (oito).
Art. 3Q 0 benefício, que será concedido ao final de cada bimestre, terá sua forma de
operação regulamentada pelo Executivo, e deverá servir para a compra e o
consumo de produtos culturais, a serem definidos como tal.

Art. 4- O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados
de sua publicação.

-

II - ter, no bimestre, ao menos 70% de frequência em todas as matérias;

04/12/2019 020770

I - estar matriculado em instituição de ensino público municipal, cursando do 52
ano do Ensino Fundamental ao 32 ano Ensino Médio;

12S17

Art. 2e Para receber o benefício, o aluno deverá atender aos seguintes requisitos:

Protocolo tó islatiw

-

Art. Io Fica instituído no âmbito do Município de São Paulo o programa "Cultura
Acima da Média", que beneficiará os alunos matriculados em instituição de ensino
público municipal que obtiveram desempenho excepcional com Vale-Cultura no
valor de R$50.

SEP.22

Dispõe sobre a instituição
"Cultura Acima da Média"

Art. 59 As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Palácio Anchieta - Viaduto Jacareí, 100 - São Paulo - SP - CEP 01319-900 - fone (11) 3396-4000 - www.camara.sp.gov.br

Segue(m) Juntadofs),
data, documento(s) e folha de |
informação rubricados sobi
n“ ç>q.o, os
Em o?> / ra l i
Ass:
fiinistratlvo L

Folha n° oz
n° O'-e-vt
TAIRO BATIS
Técnico

c.
jERANÇA
intstrativo

CÂMARA MUNICIPAL DE

SAO PAULO
JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem como objetivo incentivar os alunos da rede
pública de ensino municipal a obterem melhor desempenho escolar, pela
contrapartida de receberem benefício diretamente ligado à sua formação cultural.
A educação não se dá meramente em sala de aula, mas também no contato
que as crianças e os adolescentes em formação têm com produtos, eventos e obras
culturais, que servem não apenas como complemento do ensino formal
disponibilizado pelas escolas, mas como elemento formativo por si só. É apenas
através da cultura que podemos nos ver como cidadãos completos, capazes de
criar nossas próprias narrativas, e entendermos que não somos apenas passivos
em nossa sociedade, mas agentes ativos de mudança e de crítica.

Tendo isso em mente, é que propomos aqui o programa "Cultura Acima da
Média”, que pretende exatamente complementar essa formação escolar com o
contato cultural. Os parâmetros do programa tomam como base o desempenho
geral e a presença em sala de aula dos alunos por pretender um duplo movimento:
ao mesmo tempo em que enriquece a experiência formativa desses alunos,
incentiva os demais a apresentarem melhores resultados acadêmicos, para serem
beneficiados também. Ainda, a limitação dos alunos beneficiados gera menor
onerosidade sobre o Município, que teria seu investimento focalizado apenas nos
estudantes que atingirem as meta de excelência elencadas.
Com essas razões, a propositura está em termos de ser apreciada e provada
por esta colenda Câmara.
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