Secretaria Geral Parlamentar
Secretaria de Documentação
Equipe de Documentação do Legislativo

PROJETO DE LEI 01-00516/2015 do Vereador Toninho Vespoli (PSOL)
"Altera os itens o item 5. do Anexo Único da Lei nº16.271, de 17 de Setembro de 2015,
que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação da Cidade de São Paulo.
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1º Esta lei modifica o texto do item 5. do Anexo Único do Plano Municipal de
Educação.
Art. 2º O item 5 do anexo único da Lei 16.271, de 17 de Setembro de 2015, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Meta 5. Universalizar, até 2016, a Educação Infantil para as crianças de 4 (quatro) a 5
(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil na rede municipal direta de forma
a atender toda a demanda efetiva da população de zero até 3 anos e 11 meses no prazo de
cinco anos."
Art. 3º Acrescentam-se os seguintes itens a estratégia do Item 5:
"- Realizar em regime de colaboração com a União e o Estado de São Paulo processo
censitário de demanda considerando as subprefeituras, as Diretorias Regionais de Educação DRE e os setores educacionais como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da
demanda efetiva.
- Realizar processo de reincorporação dos Centros de Educação Infantil indiretos para
responsabilidade direta da Secretaria Municipal de Educação, de forma gradativa no prazo de
cinco anos.
5.1 Investir em unidades públicas de Educação Infantil diretas, limitando-se o
atendimento na rede conveniada, desde que assegurados os padrões de qualidade definidos
pelo município, às matriculas realizadas até 2014."
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, Às Comissões competentes."

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/10/2015, p. 367
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.

