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PARECER Nº 1117/2011 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 008/2009.  
O presente projeto de emenda à lei orgânica, de autoria do nobre Vereador Chico 
Macena, altera a redação do § 2º do art. 202 da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo. A propositura estabelece a criação por meio de alteração no texto do referido 
parágrafo e incluindo incisos, de uma equipe técnica multidisciplinar no ensino 
público municipal, visando atender às peculiaridades da clientela de educação – 
professores e equipe pedagógica. Segundo o texto da propositura, a equipe técnica 
multidisciplinar apresentará as seguintes características: Atividade voltada à 
prestação de assessoramento aos profissionais de ensino no processo de ensino-
aprendizagem, visando a compreensão e a otimização dos processos cognitivos, de 
formação da personalidade, das relações interpessoais, das condições sociais e da 
comunicação; Composição por profissionais das áreas de psicologia, assistência 
social e psicopedagogia, lotados na Secretaria Municipal de Educação. Em sua 
justificativa, pondera o Autor que os problemas de aprendizagem, além das 
questões pedagógicas, também são originários de questões sociais e psicológicas. 
Desse modo, a orientação multidisciplinar, por meio de abordagem que engloba 
todas as situações e necessidades vivenciadas no interior das escolas, bem como as 
variáveis que afetam a clientela da educação, qualificando e orientando os 
educadores diretamente nas unidades escolares. A Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela LEGALIDADE da 
iniciativa. Em face do exposto e considerando que a iniciativa possui relevante 
interesse público, a Comissão de Administração Pública é favorável ao projeto, nos 
termos do TEXTO ORIGINAL.  
Sala da Comissão de Administração Pública, em 21.09.11.  
Eliseu Gabriel – PSB – Presidente  
José Rolim – PSDB - Relator  
José Ferreira Zelão – PT  
Edir Sales – DEM  
Marta Costa – DEM  
Carlos Neder - PT  
 


