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PARECER N° 1229/2010 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 743/2007.  
De autoria do nobre Vereador Donato, o presente projeto de lei determina que a 
municipalidade garanta atendimento em período integral a todos os alunos 
matriculados nas EMEIS.  
A propositura prevê, ainda, que a Secretaria Municipal de Educação poderá celebrar 
convênios com entidades sem fins lucrativos voltadas à promoção da cultura, 
cidadania, esporte e lazer.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade.  
A Comissão de Administração Pública opinou favoravelmente ao projeto.  
No âmbito de competência desta Comissão de Educação, Cultura e Esportes, 
entendemos que a propositura atende ao interesse público pelas razões expostas a 
seguir:  
A proposta está em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 
nº 9.394/96, em seu artigo 87, § 5º, em que diz:  
...  
“§ 5º. Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes 
escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de 
tempo integral.”  
A proposta também atende ao item 21 do Plano Nacional de Educação, Lei 
10.172/2001, onde diz:  
“21. Ampliar progressivamente a jornada escolar visando expandir a escola de 
tempo integral, que abranja um período de pelo menos sete horas diárias, com 
previsão de professores e funcionários em número suficiente.”  
Importante salientar que hoje existem 507 EMEIs - Escolas Municipais de Educação 
Infantil na rede pública de ensino, atendendo a um total de 290.344 crianças. 
Entretanto, a demanda oficial não atendida em EMEIs chega a 40.489 crianças, 
segundo dados da Secretaria Municipal de Educação.  
Com a perspectiva de atender essa demanda, a Prefeitura Municipal de São Paulo, 
dentro da Agenda 2012, fixou a meta de atender 100% das crianças cadastradas 
para vagas em pré-escola (de 3 a 5 anos), com a previsão de atender cerca de 
3.600 crianças a mais em cada ano até 2012. Pelos dados apresentados, o Poder 
Público atenderia mais 14,5 mil crianças, aproximadamente, até 2012.  
Além disso, a Prefeitura estabeleceu como meta implantar jornada de 6 horas na 
educação infantil para todas as EMEIs até 2012. Atualmente, segundo informa o 
site da Agenda 2012, 200 (duzentas) EMEIs já implantaram a jornada de 6 horas, 
restando 307 escolas para alcançar a meta proposta.  
Desse modo, consideramos que embora haja esforço por parte da Administração 
Pública no sentido de estender a jornada das EMEIS, o atendimento em período 
integral ainda não foi implantado e, conforme reforçado em debate das Audiências 
Públicas obrigatórias realizadas por esta Comissão, trata-se de medida de 
fundamental importância para o pleno desenvolvimento das crianças.  
Em face do exposto, favorável é o parecer.  
No entanto, considerando o quadro atual do atendimento da educação infantil pela 
rede municipal de ensino, e com o objetivo de assegurar que o propósito do projeto 
original seja efetivamente alcançado de forma progressiva, de modo que a 
extensão da jornada para o período integral não implique a exclusão dos alunos 
atualmente matriculados e que possibilite um planejamento adequado por parte da 
Administração Municipal, apresentamos o substitutivo abaixo aduzido:  
  
SUBSTITUTIVO N°                             DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES AO PL 743/2007.  



Dispõe sobre o atendimento em período integral a todos os alunos matriculados nas 
Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEIs.  
  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA  
Art. 1º - Todos os alunos matriculados nas Escolas Municipais de Educação Infantil - 
EMEIs do Município de São Paulo terão aulas em período integral de pelo menos 7 
horas diárias, conforme preceituam as diretrizes do Plano Nacional de Educação.  
§ 1º – A implantação do período integral, conforme previsto no “caput” deste 
artigo, deverá obedecer as seguintes metas anuais:  
I   – no mínimo 10% das EMEIS até 2011;  
II  – no mínimo 25% das EMEIS até 2012;  
III – no mínimo 45% das EMEIS até 2013;  
IV – no mínimo 70% das EMEIS até 2014; e  
V  – 100% das EMEIS até 2015.  
Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data de publicação.  
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes em 13/10/2010.  
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