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Projeto de Lei nº 03/2022
Institui
Campanha
de
Conscientização sobre a importância da
Educação Financeira nas escolas
públicas municipais do município de
Bálsamo.
O Sr. Carlos Eduardo Carmona
Lourenço, Prefeito do município de
Bálsamo, Comarca de Mirassol, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER
que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica instituída Campanha de conscientização sobre a importância da
Educação Financeira nas escolas públicas municipais.
Parágrafo Único - A campanha possui como objetivo ampliação das disciplinas
afins, conforme deliberado pelo Parâmetro Curricular Nacional objetivando ampliar acesso à
cultura de conscientização e de aplicação racional da renda pessoal, desde a infância.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando disposições
ao contrario.
Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 27 de Janeiro de 2022.
VEREADORES:
Hilton Bruno José dos Santos - PSDB

Ailton José Bereta - MDB

Bruno César Xavier de Carvalho - DEM

Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB

José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB

Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM

Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE

Roberto Carlos Perpétuo Perez - PROS

Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE
JUSTIFICATIVA
Esse projeto de Lei tem base de pesquisa no PL aprovado pela Câmara Municipal da
cidade de São Paulo e trata-se da necessidade de entender que a educação financeira é
essencial para todos, mas ter a oportunidade desde o período escolar será um diferencial para
crianças e adolescentes apresentarem mais consciência e criar uma boa relação com suas
próprias finanças.
Iniciar a educação financeira desde a infância na escola, sem dúvida irá fazer com que
este aluno ao chegar à vida adulta consiga lidar com as finanças pessoais e assim viver uma
vida mais estável. Ter consciência que o dinheiro não pode ser gastado sem planejamento e
disciplina, é preciso saber analisar primeiro, organizar para chegar aonde deseja. Conquistar
um carro, casa própria, viagens tudo é possível desde que realmente se empenhe para atingir
seus objetivos.
Por esta razão, é de suma importância aprender a lidar com as finanças pessoais, pois
muitos pais também não sabem organizar seu orçamento, com isso, o conhecimento dos filhos
para a família. Assim, peço o apoio dos nobres pares para aprovação desse Projeto de Lei.

