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PARECER Nº 145/2012 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE 
O PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA N° 8/2009  
O presente projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de São Paulo, de autoria 
do nobre Vereador Chico Macena, visa dar nova redação ao § 2º do art. 202 da Lei 
Orgânica do Município de São Paulo, com a finalidade de determinar a criação de 
uma equipe técnica multidisciplinar no ensino público municipal, no intuito de 
atender às peculiaridades da clientela de educação, por meio da definição de 
normas quanto à autorização de funcionamento, fiscalização, supervisão, direção, 
coordenação pedagógica, orientação educacional e assistência psicológica escolar, 
das instituições de educação integrantes do sistema de ensino no Município de São 
Paulo. Determina ainda que a referida equipe técnica será composta por 
profissionais das áreas de psicologia, assistência social e psicopedagogia, lotados 
na Secretaria Municipal de Educação.  
Na justificativa, o Autor ressalta que “na realidade, a maioria dos problemas de 
aprendizagem são decorrentes de deficiências de ordem social e psicológica, 
questões que necessitam de orientação e suporte multidisciplinar, e não apenas 
pedagógico. Calcado nessa visão realista da situação é que se insere a presente 
proposta, que visa dar suporte ao atendimento das necessidades múltiplas 
vivenciadas no interior das escolas, considerando todas as variáveis que afetam a 
clientela da educação, qualificando e orientando educadores diretamente nas 
unidades escolares, inclusive dando suporte à equipe pedagógica já existente no 
quadro da Secretaria Municipal de Educação”.  
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor, porquanto as despesas para sua 
execução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. Favorável, portanto, é o parecer.  
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