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PARECER Nº 1364/2014 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI 797/2013. 

O Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador Goulart, altera a Lei nº 14.662, de 3 de 
janeiro de 2008, para dispor sobre a composição do Conselho Gestor do CEU, e dá outras 
providencias. O dispositivo legal que ora se altera, entre outros, define que o Conselho Gestor 
dos Centros Educacionais Unificados atualmente tem 30 (trinta) pessoas entre eleitas pela 
comunidade escolar, diretores de unidades escolares contidas no centro educacional, 
representantes de outros equipamentos do seu entorno. A alteração que se pretende torna a 
relação entre componentes eleitos e indicados paritária e aumenta o número de componentes 
para 36 (trinta e seis) elementos. Ao mesmo tempo estabelece o mandato em 1 (um) ano. A 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela legalidade. A 
Comissão de Administração Pública posicionou-se favoravelmente. No âmbito desta Comissão, 
quanto ao mérito que devemos analisar, entendemos que a propositura é meritória e deve 
prosperar eis que amplia o número de componentes dos Conselhos Gestores dos Centros 
Educacionais Unificados, torna a relação paritária entre os eleitos e indicados e aprimora o 
aspecto democrático a ser observado neste ambiente, contribuindo para a consolidação da 
gestão participativa de importante estabelecimento escolar. Pelos motivos expostos, favorável 
é o nosso parecer, na forma de substitutivo abaixo aduzido apresentado com o único objetivo 
de corrigir lapso de digitação relativa a enumeração dos incisos finais do artigo 1º. 

SUBSTITUTIVO nº DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES AO 
PROJETO DE LEI nº 797/2013. 

Altera a Lei nº 14.662, de 3 de janeiro de 2008, para dispor sobre a composição do 
Conselho Gestor do CEU, e dá outras providencias. 

Art. 1º O art. 4º da Lei no 14.662, de 3 de janeiro de 2008, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 4º O Conselho Gestor do CEU será paritário e composto pelos seguintes membros 
e respectivos suplentes: 

I - 6 (seis) representantes de equipamentos públicos de educação integrantes do CEU, 
sendo: 

a) o Gestor do CEU, na condição de membro nato; 

b) o Diretor do Centro de Educação Infantil - CEI; 

c) o Diretor de Escola Municipal de Ensino Infantil - EMEI; 

d) o Diretor de Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF; 

e) 2 (dois) membros escolhidos dentre integrantes dos Núcleos de Esporte e Lazer e 
de Ação Cultural e Educacional; 

II - 6 (seis) membros eleitos pelos professores e demais profissionais que atuem nas 
unidades educacionais, sendo: 

a) 2 (dois) membros eleitos pelos professores e demais profissionais que atuem no 
Centro de Educação Infantil - CEI; 

b) 2 (dois) membros eleitos pelos professores e demais profissionais que atuem na 
Escola Municipal de Ensino Infantil - EMEI; 
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c) 2 (dois) membros eleitos pelos professores e demais profissionais que atuem na 
Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF; 

III - 2 (dois) representantes de outros equipamentos sociais do entorno do CEU; 

IV - 3 (três) alunos matriculados nas unidades educacionais, sendo um deles 
representante do Grêmio Estudantil; 

V - 3 (três) pais ou representantes legais de alunos matriculados em unidade 
educacional; 

VI - 2 (dois) membros da comunidade usuário ligados às áreas da promoção da Cultura 
e do Esporte; 

VII - 2 (dois) membros da comunidade; 

VIII - 12 (doze) membros eleitos pelos alunos, pais e representantes da comunidade do 
entorno do CEU, assegurando-se a mesma proporção entre eles, ou seja, 4 (quatro) alunos, a 
partir do 4º ano do Ciclo I do Ensino Fundamental, 4 (quatro) pais de alunos do CEU e 4 
(quatro) representantes da comunidade. 

Art. 2º O art. 4º da Lei nº 14.662, de 3 de janeiro de 2008, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 3º, com a seguinte redação: 

“Art. 4º... 

§3º Os membros do Conselho Gestor terão mandato de 1 (um) ano, contado a partir da 
posse dos membros do colegiado” (NR) 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 4º O Poder Público regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a 
contar de sua publicação. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, 22/10/14. 

Reis – PT – Presidente 

Edir Sales – PSD 

Eliseu Gabriel – PSB - Abstenção 

Claudinho de Souza – PSDB 

Ota – PROS - Relator 

Jean Madeira – PRB 

Toninho Vespoli – PSOL 
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