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PARECER Nº 1298/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 521/2011.  
A matéria em pauta, Projeto de Lei 521/2011, de autoria do nobre Vereador 
Claudio Fonseca, dispõe sobre a qualificação da demanda por vagas na rede pública 
dos Centros de Educação Infantil na cidade de São Paulo. O artigo 1º da proposta 
define que o objetivo é dar prioridade de atendimentos às crianças em situação de 
maior vulnerabilidade decorrente de fatores econômicos, sociais, de saúde ou 
qualquer outro. No parágrafo único deste mesmo dispositivo, o texto pretende 
estabelecer que a demanda qualificada deixará de existir quando o poder público 
municipal atender de forma plena a demanda por vagas nos Centros de Educação 
Infantil. Para a definição das formas de atendimento prioritário, o artigo 2º prevê 
que os critérios serão definidos regionalmente pelos respectivos Conselhos 
Regionais de Gestão Participativa. Propõe, ainda, alterar o artigo 2º da Lei 
14.978/2009 (Dispõe sobre a instituição de Conselhos Regionais de Gestão 
Participativa no âmbito da Secretaria Municipal de Educação; altera o art. 3º da Lei 
14.063. de 14 de outubro de 2005). O referido artigo trata das atribuições dos 
Conselhos e a proposta de alteração é inserir inciso VI com a seguinte redação:  
“VI – definir em conjunto com o Diretor Regional de Educação e dos responsáveis 
das crianças cadastradas na demanda, os critérios de qualificação da demanda por 
matrícula nos Centros de Educação Infantil enquanto não houver condições de 
pleno atendimento”.  
Na justificativa, o ilustre autor destaca o problema da falta de vagas nos Centros de 
Educação Infantil. Não obstante defenda a universalização da oferta de vagas, 
refere-se à necessidade de busca de alternativas para garantia de atendimento das 
crianças com maiores necessidades. Informa que, em seminário realizado pela 
Comissão de Educação, Cultura e Esportes, da Câmara Municipal de São Paulo, foi 
apresentada uma proposta de qualificação da demanda de educação infantil com o 
objetivo de se estabelecer a prioridade para crianças em situação de 
vulnerabilidade. Considerando a importância da educação, assim como a urgência 
do atendimento, destacamos que a iniciativa se reveste de elevado interesse 
público ao permitir a prioridade às crianças em situação de maior vulnerabilidade. 
Portanto, esta Comissão apresenta voto FAVORÁVEL ao projeto.  
Sala da Comissão de Administração Pública, em 22/08/2012.  
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