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JUSTIFICATIVA  
PL 0292/2012  
  
O presente Projeto de Lei atualiza e revoga lei de minha autoria parlamentar (Lei 
n.º 14.662, de 03 de janeiro de 2008) que disciplina a criação, organização e 
funcionamento dos Conselhos Gestores dos Centros Educacionais Unificados. 
Decorridos mais de quatro anos de sua aplicação no Município de São Paulo, hoje 
contamos com uma expansão significativa do número de CEUs na cidade, chegando 
a 46 unidades, e dos Conselhos Gestores neles existentes, envolvendo a 
participação de representantes da sociedade civil, dos trabalhadores e do Poder 
Publico.  
Com o intuito de identificar as alterações necessárias na referida lei foram 
realizados dois encontros na Câmara Municipal de São Paulo, em 30/03/12 e 
11/05/12 com a participação de representantes de todos os segmentos.  
Reuniões essas que contaram com a presença de diferentes escalões da Secretaria 
Municipal de Educação, de entidades, movimentos e cidadãos interessados. Elas 
nos permitiram uma análise das mudanças ocorridas no âmbito da própria 
Secretaria e da política municipal de educação, em sua relação com as áreas de 
cultura, saúde, meio ambiente, esportes e lazer, entre outras. A existência de 
novos organismos e a necessidade de estabelecer a interrelação entre eles foram 
contempladas na redação proposta neste projeto de lei.  
Ampliaram-se, por sugestão da Secretaria Municipal de Educação, as possibilidades 
de representação do Poder Público nesses organismos colegiados com a 
incorporação de outras secretarias e órgãos municipais dentre o leque de 
alternativas do Executivo. Também foram estabelecidos com mais rigor o rol de 
competências desses conselhos e o seu funcionamento de modo a exercerem 
plenamente suas funções deliberativas, consultivas e fiscalizadoras.  
O presente projeto prevê que a Secretaria Municipal de Educação, com a 
colaboração das Diretorias Regionais de Ensino, manterá atualizado Cadastro 
Municipal dos Conselheiros Gestores dos Centros Educacionais Unificados e 
promoverá Encontro Municipal de Conselhos Gestores e de Conselheiros dos CEUs, 
com a finalidade de propiciar a troca de experiências e de recolher sugestões para a 
melhoria da política municipal de educação.  
Da mesma fora, que o Conselho Municipal de Educação, instituído pela Lei n. º 
10.429, de 24 de fevereiro de 1988, manterá Ouvidoria para receber sugestões e 
reclamações dos munícipes e dos membros dos Conselhos Gestores dos Centros 
Educacionais Unificados.  
Por fim cabe destacar que a minuta de projeto de lei foi submetida à análise da 
Secretaria Municipal de Educação (Ofício n.º 029/12 - 37º GV) e que a redação que 
ora ofereço à consideração dos nobres pares foi discutida com a participação de 
conselheiros e diferentes escalões da Secretaria Municipal de Educação.  
 


