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PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 076/2009. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel acresce alínea 
“d” ao inciso II do artigo 6º da Lei 14.660, de 26 de dezembro de 2007, a qual 
reorganizou o Quadro dos Profissionais de Educação, com as respectivas carreiras, 
criados pela Lei nº 11.434/93, e consolidou o Estatuto dos Profissionais da Educação 
Municipal. Nesse sentido, a propositura pretende o acréscimo do cargo de assessor 
pedagógico educacional na carreira do magistério municipal, a qual passará a ter a 
seguinte configuração: 
I - Classes dos Docentes: 
a) Professor de Educação Infantil; 
b) Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I; 
c) Professor de Ensino Fundamental II e Médio; 
II - Classes dos Gestores Educacionais: 
a) Coordenador Pedagógico; 
b) Diretor de Escola; 
c) Supervisor Escolar. 
d) Assessor Pedagógico Educacional. 
Dispõe também, a propositura, sobre diversas funções e atividades a serem atribuídas 
ao cargo de Assessor Pedagógico Educacional, dentre as quais: 
. Colaborar no levantamento dos dados visando ao diagnóstico da Unidade 
Educacional; 
. Colaborar na elaboração do Projeto Pedagógico da Unidade Educacional; 
. Colaborar no desenvolvimento dos programas de currículo referentes à sua 
habilitação. 
Dispõe ainda, que esse cargo deve ser preenchido pelos profissionais readaptados do 
Quadro do Magistério, resguardando-se os direitos constantes no cargo original. 
Conforme justificativa, a iniciativa objetiva resguardar o direito prévio dos profissionais 
readaptados da área educacional e os respectivos benefícios de sua função inicial, bem 
com que, após a readaptação passem a realizar atividades diretamente vinculadas à 
gestão educacional, em trabalho conjunto com o Diretor, Assistente de Direção e 
Coordenador Pedagógico. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, na forma de substitutivo objetivando atender à melhor 
técnica de elaboração legislativa. 
A Comissão de Administração Pública, considerando o elevado interesse público de que 
se reveste a iniciativa consigna voto favorável ao projeto, na forma do substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, considerando que os profissionais 
readaptados do Quadro do Magistério devem prestar suporte e apoio na gestão das 
Unidades Educacionais, manifesta-se favorável à aprovação do projeto, nos termos do 
substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 
A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a opor 
à propositura, na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa, visto que as despesas de sua execução serão 
cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
Sala das Comissões Reunidas, em 03/03/10 
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