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PARECER Nº 1794/2011 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 229/10  
Trata-se do Projeto de Lei nº 229/10, de autoria do nobre Vereador Donato, que 
dispõe sobre a Autorização Provisória de Funcionamento para os estabelecimentos 
destinados à Educação Infantil e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto, por meio do Parecer 642/2011, com elaboração de 
Substitutivo.  
A presente propositura visa instituir o licenciamento provisório de estabelecimentos 
destinados à promoção da Educação Infantil, tendo em vista a burocracia e a 
defasagem na legislação municipal que disciplina o assunto, a qual impede o seu 
regular funcionamento, com sérias consequências à população que sofre com a 
falta de vagas no setor.  
É de conhecimento público que inúmeros estabelecimentos comerciais, industriais e 
de serviço, no Município de São Paulo, exercem suas atividades de forma irregular, 
especialmente em função do impedimento legal ao atendimento das exigências 
para a expedição das licenças, que geralmente decorre da situação irregular do 
imóvel, da localização da atividade em desconformidade com a legislação de uso e 
ocupação do solo em vigor, ou da incompatibilidade do imóvel com exigências 
específicas.  
Considerando que a medida proposta procura resguardar um direito básico da 
população, mediante a instituição de um instrumento que possibilite o 
funcionamento provisório de estabelecimentos destinados à Educação Infantil em 
edificações que reúnam condições de segurança, higiene, estabilidade e 
habitabilidade, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
manifesta-se favoravelmente à sua aprovação, nos termos do Substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
14/12/2011  
Paulo Frange – PTB - Presidente  
Chico Macena – PT– Relator  
Ítalo Cardoso – PT  
Toninho Paiva - PR  
Juscelino Gadelha - PSB  
Quito Formiga – PR  
Tião Farias – PSDB  
 


