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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
 

O projeto de lei ora submetido à apreciação e deliberação dessa Egrégia Câmara versa 
sobre a formalização de estruturas e a criação de cargos destinados aos Centros Educacionais 
Unificados e às Unidades de Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo. 

Detalhando as medidas propostas, abordarei, por primeiro, aquelas referentes aos 
Centros Educacionais Unificados, que se constituem em um dos principais projetos da Secretaria 
Municipal de Educação e de política de inclusão, não só escolar, mas também socioeconômica. 

Caracterizam-se referidos equipamentos pelo fato de terem sido concebidos em todas as 
suas dimensões - desde o projeto arquitetônico até o político-pedagógico - como espaços de 
construção individual e coletiva da ação pedagógica e de participação e organização dos 
diferentes segmentos e movimentos sociais. Complexos únicos, integrados por Centro de 
Educação Infantil - CEI, Escola de Educação Infantil- EMEI, Escola de Ensino Fundamental- 
EMEF, teatro, salão de ginástica, telecentro, pista de "skate", centro comunitário, biblioteca, 
piscinas semi-olímpica e de recreação, quadras poliesportivas e padaria-escola, os Centros em 
questão têm como objetivo propiciar oportunidades de desenvolvimento integral da criança e do 
jovem, atuar como pólo de desenvolvimento da comunidade e de inovação de experiências 
educacionais. 

A este passo, impõe-se destacar que o CEU funcionará todos os dias da semana, no 
horário das 7 às 23 horas de segunda a sábado, e das 8 às 20 horas aos domingos e feriados. 
Terão acesso ao CEU os alunos regularmente matriculados nas unidades educacionais, jovens e 
adultos participantes das atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA, alunos das escolas 
do entorno, os inscritos nas atividades culturais, de lazer e esportivas, bem como a população da 
circunvizinhança. 

No mais, especificando a questão em números, é de se aduzir que serão atendidas 300 
(trezentas) crianças no CEI, 840 (oitocentas e quarenta) na EMEI e 1.260 (mil, duzentos e 
sessenta) alunos na EMEF.  

Tendo em vista, portanto, que o CEU não se configura apenas como espaço educacional, 
constituído somente pelas unidades educacionais, mas também envolve as áreas de Esporte, 
Lazer e Cultura, o projeto ora apresentado propõe a criação de dois núcleos responsáveis pela 
implementação das políticas públicas definidas pela Administração e respectivas Secretarias 
Municipais, a saber, Núcleo Educacional e Núcleo de Ação Cultural, Esportes e Lazer, ligados 
diretamente à direção geral do CEU. 

O Núcleo Educacional será o responsável pela implementação de projetos educacionais, 
integração dos equipamentos educacionais, desenvolvimento de atividades curriculares e 
extracurriculares, bem como pela integração com as escolas do entorno. 

O Núcleo de Ação Cultural, Esportes e Lazer cuidará da implementação das políticas 
públicas de cultura, esportes e lazer, definidas pelas respectivas Secretarias, respondendo, assim, 
pelas atividades de formação, como as oficinas de diversas linguagens; pelas atividades de 
difusão, como "shows", apresentações de dança e teatro e programação de cinema; pelas 
atividades culturais da biblioteca e pela promoção de atividades de lazer e recreação, e, ainda, por 
propostas de iniciação e prática esportiva. 

Do exposto deflui que, em face de sua dimensão e complexidade, cada Centro 
Educacional Unificado necessitará contar com estrutura de pessoal hábil à execução das 
atividades que lhe são afetas, das quais se destacam, pela importância de que se revestem, aquelas 
atinentes à coordenação, planejamento, organização, administração e controle de ações. Daí 
porque estão os cargos, cuja criação ora se propõe, correlacionados a tais atividades, tudo com o 



escopo de dotar cada um desses equipamentos de todas as condições que possibilitem seu pleno e 
cabal funcionamento. 

Abordando, agora, a questão relativa às Unidades de Saúde da Prefeitura do Município 
de São Paulo, destaco, primeiramente, que o projeto contempla, de início, e no particular, a 
transferência, para as Coordenadorias de Saúde das Subprefeituras, de unidades e cargos da 
Secretaria Municipal de Saúde, propondo, no mais, a criação e extinção de cargos em comissão, 
bem como a alteração de formas de provimento. 

Quanto à cogitada transferência, decorre de mandamento inserto na Lei n° 13.399, de 1° 
de agosto de 2002, que criou as Subprefeituras. Já no que tange à criação e extinção de cargos, é 
de se considerar o que segue.  

Como é de conhecimento dos membros dessa Casa, vem a Administração Municipal, 
desde janeiro de 2001, retomando a implantação do Sistema Único de Saúde no Município de 
São Paulo, fazendo-o na conformidade das diretrizes constitucionais. 

Ao longo desse processo, foi possível detectar que grande parte da população paulistana, 
dependendo dos locais de moradia, não tinha acesso a nenhum serviço público de saúde. Assim, 
para mudar essa realidade, respondendo à demanda legítima dos cidadãos em tais condições, a 
Administração Municipal - que, no início da atual gestão, contava com, apenas, 123 (cento e 
vinte três) unidades ambulatoriais formalmente estruturadas - começou a expandir e a reorganizar 
a rede, porém, sem a correspondente criação de estrutura relativa aos cargos de direção desses 
equipamentos. 

É que, na verdade, o que de fato importava era - como, de resto, continua a sê-lo - 
oferecer o adequado atendimento à população, que buscava, e busca, nas unidades ambulatoriais, 
o serviço médico a que tem direito. E, nessa senda, o que se revelou emergencial terminou por se 
consolidar em definitivo, o que obriga a Administração, a este passo, a formalmente estruturar 
tais equipamentos, provendo-os de cargos de direção, cujos titulares terão o dever de assegurar o 
bom funcionamento das unidades em causa, responsabilizando-se pela quantidade e qualidade 
dos serviços prestados. 

Bem por isso, dá-se o encaminhamento do projeto de lei em causa a essa Egrégia 
Câmara, ou seja, intenta-se conferir existência legal e estrutura de cargos às Unidades de Saúde 
que estejam sob gestão municipal, nesse rol incluídas as 200 (duzentas) unidades, 
municipalizadas, que a Prefeitura do Município de São Paulo recebeu do Governo do Estado, as 
quais, por evidente, terão que compor a estrutura de equipamentos e cargos da rede municipal de 
saúde. 

No mais, a propositura em apreço define, minudentemente, as competências dos 
Coordenadores das Unidades de Saúde, até por serem, tais servidores, os responsáveis efetivos 
pela promoção dos serviços de saúde junto à população. 

De se aduzir, ainda, que o projeto contempla, também, regras atinentes ao processo de 
seleção dos servidores que dirigirão os equipamentos em causa, tudo de forma a possibilitar a 
constituição de uma rede de competência e confiabilidade, aproximando-os da população que por 
eles procura. 

Por último, e correlacionada, ainda, à matéria que envolve as Unidades de Saúde da 
Prefeitura, propõe-se, também, a adequação da lei n° 13.325, de 8 de fevereiro de 2002, que 
instituiu os Conselhos Gestores nas Unidades de Saúde e nos Distritos de Saúde, à nova realidade 
do Município. 

Com a implantação das Subprefeituras, a coordenação dos serviços de saúde foi 
descentralizada e transferida dos Distritos de Saúde para as Coordenadorias de Saúde das 
Subprefeituras. 

Dessa forma, a propositura tem por finalidade deslocar as atribuições até hoje exercidas 
pelos Conselhos Gestores Distritais de Saúde aos Conselhos Gestores das Coordenadorias de 
Saúde das Subrefeituras, bem como garantir que a atuação de tais Conselhos se dê em 



consonância com o Conselho Municipal de Saúde de São Paulo e com as diretrizes que norteiam 
a Política Municipal de Saúde e o Sistema Único de Saúde. 

Acentue-se, finalmente, que a necessidade dessa conformação ficou consignada na XII 
Conferência Municipal de Saúde, realizada neste ano.  

Finalizando, enfatizo que, sob a ótica financeira e orçamentária, a Secretaria de Finanças 
e Desenvolvimento Econômico não opõe óbices à concretização das medidas constantes da 
presente propositura, estando satisfeitas, ademais, as exigências impostas pelos artigos 16 e 17 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Evidenciado, pois, o relevante interesse público de que se reveste o projeto de lei em 
apreço, e amparada nas razões que justificam e demonstram sua importância, submeto-o à 
consideração dessa Egrégia Câmara, que, certamente, lhe conferirá seu indispensável aval. 


