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PARECER N° 1071/2012 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 450/2009.  
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Goulart, que estabelece 
diretrizes para a administração de creches públicas por empresas privadas, e dá outras 
providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável a esta 
propositura.  
O projeto em pauta propõe que a iniciativa privada participe, junto ao Poder Público, 
da administração de creches públicas, para famílias de baixa renda que possuam 
crianças entre zero e quatro anos de idade, por meio de duas diretrizes. A primeira diz 
respeito ao Poder Público, que forneceria as instalações físicas e o mobiliário, 
estabeleceria metas de atendimento e qualidade dos serviços, além de realizar a sua 
fiscalização. A segunda diretriz envolveria a iniciativa privada que forneceria os 
funcionários, gestão e materiais necessários à realização do serviço.  
A justificativa do nobre autor aponta para o fato de que diversas empresas privadas 
demonstram um crescente interesse em atuar na área social, restando ao Poder 
Público estabelecer condições e o estímulo necessário para essa participação, que se 
daria por meio de diretrizes de atuação no atendimento à demanda por vagas em 
creches, caracterizando, dessa forma, um novo modelo de parceria público-privada.  
A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Portaria SME nº 3.477/11, possui 
atualmente convênios firmados com entidades, associações e organizações que 
mantêm Centros de Educação Infantil (CEI) destinados ao atendimento de crianças de 
zero até três anos de idade, podendo estender tal serviço a crianças de até 5 anos 
mediante parecer conclusivo da equipe técnica da Diretoria Regional de Educação, 
observada a demanda local.  
Para a celebração de tais convênios as entidades, associações ou organizações devem 
satisfazer algumas condições, tais como, não ter fins lucrativos e ou econômicos, 
possuir capacidade técnica e operacional, oferecer 100% de gratuidade do serviço 
conveniado ao usuário, entre outros.  
Em que pesem as nobres intenções do autor, qual seja, de maneira célere, dispor dos 
referidos serviços de educação infantil à população demandante através do mecanismo 
proposto não se mostra adequado ao se considerar que ainda caberá ao poder público 
o maior investimento que é justamente a construção do espaço físico que receberá o 
equipamento público de educação.  
Considerando que o poder público deverá universalizar o serviço em tela a médio 
prazo, tomando como horizonte a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação, em 
vigência, assim como o Plano Nacional de Educação, em vigência, assim como o 
proposto para o próximo decênio (em processo de votação no Congresso Nacional), o 
mecanismo proposto não tornará mais célere o processo de disponibilização de vagas à 
população demandante do serviço, posto que, a principal justificativa apresentada pelo 
Executivo para explicar o baixo ritmo de aumento de vagas ofertadas na rede pública 
de educação infantil de execução direta é justamente a pouca oferta de terrenos para a 
construção de novos equipamentos.  
Em face do exposto, contrário é o nosso parecer.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 08/08/12.  
Claudio Fonseca - PPS - Presidente  
Eliseu Gabriel - PSB - Relator  
Carlos Apolinário - PMDB  



Ítalo Cardoso - PT  
  
VOTO VENCIDO DO VEREADOR ATTILA RUSSOMANNO INTEGRANTE DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 450/2009.  
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Goulart, que estabelece 
diretrizes para a administração de creches públicas por empresas privadas, e dá outras 
providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável a esta 
propositura.  
O projeto em pauta propõe que a iniciativa privada participe, junto ao Poder Público, 
da administração de creches públicas, para famílias de baixa renda que possuam 
crianças entre zero e quatro anos de idade, por meio de duas diretrizes. A primeira diz 
respeito ao Poder Público, que forneceria as instalações físicas e o mobiliário, 
estabeleceria metas de atendimento e qualidade dos serviços, além de realizar a sua 
fiscalização. A segunda diretriz envolveria a iniciativa privada que forneceria os 
funcionários, gestão e materiais necessários à realização do serviço.  
A justificativa do nobre autor aponta para o fato de que diversas empresas privadas 
demonstram um crescente interesse em atuar na área social, restando ao Poder 
Público estabelecer condições e o estímulo necessário para essa participação, que se 
daria por meio de diretrizes de atuação no atendimento à demanda por vagas em 
creches, caracterizando, dessa forma, um novo modelo de parceria público-privada.  
A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Portaria SME nº 3.477/11, possui 
atualmente convênios firmados com entidades, associações e organizações que 
mantêm Centros de Educação Infantil (CEI) destinados ao atendimento de crianças de 
zero até três anos de idade, podendo estender tal serviço a crianças de até 5 anos 
mediante parecer conclusivo da equipe técnica da Diretoria Regional de Educação, 
observada a demanda local.  
Para a celebração de tais convênios as entidades, associações ou organizações devem 
satisfazer algumas condições, tais como, não ter fins lucrativos e ou econômicos, 
possuir capacidade técnica e operacional, oferecer 100% de gratuidade do serviço 
conveniado ao usuário, entre outros.  
Apesar da existência do sistema de convênios acima retratado, nota-se o caráter 
meritório da propositura em apresentar soluções para sanar o problema da demanda 
não atendida por meio do envolvimento da iniciativa privada, que seria estimulada a 
participar da administração de creches públicas tendo como contrapartida a utilização 
de mecanismos de incentivo, tais como as isenções tributárias.  
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 08/08/12.  
Attila Russomanno - PP  
Netinho de Paula - PCdoB  
 


