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PARECER Nº 97/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE 
O PROJETO DE LEI Nº 429/2011.  
O presente Projeto de Lei n° 429/2011, de autoria do nobre Vereador Cláudio Prado 
que dispõe sobre o envio de informações de vagas de emprego cadastradas no 
sistema de informática e nos Centros de Apoio ao Trabalho da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho de São Paulo, e dá outras 
providências, estabelece a disponibilização de informações de vagas de emprego 
cadastradas em seu sistema para a população interessada. Nos termos da 
propositura, a iniciativa se dará por meio do Poder Executivo, ficando a cargo da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho ou outro órgão 
competente. Nesse sentido, está prevista a ocorrência do envio das mesmas por 
meio do sistema de protocolo de mensagens curtas “SMS – Short Message 
Service”, também conhecidos como “torpedos”, mediante cadastramento do 
número de celular do interessado junto ao Portal Eletrônico da Prefeitura. Além 
disso, a propositura estabelece para a Secretaria Municipal do Trabalho a 
disponibilização destas informações em seu sitio eletrônico e, fisicamente, nos 
Centros de Apoio ao Trabalho, de espaço que permita aos interessados na procura 
por vagas de emprego, cadastrar o número do celular e a região que pretende 
trabalhar, de acordo com seu perfil e profissão. Por fim, a propositura determina 
que a presente iniciativa será regulamentada pelo Executivo no prazo de 60 
(sessenta) dias. Em sua justificativa, pondera o Autor sobre a existência de direitos 
diversos contidos na Constituição Federal e na Lei Orgânica, destacando aqueles 
relacionados à disponibilidade da informação, o fomento ao trabalho e à informação 
particular. Nesse sentido, o nobre autor ressalta a importância em garantir que o 
Poder Público se empenhe em divulgar informações sobre empregos para os 
cidadãos, sobretudo que tal manifestação nesse sentido é de grande utilidade. 
Finalmente, ele destaca a celeridade do envio das mensagens em “SMS”, tendo em 
vista a popularidade dos celulares entre as pessoas que muitas vezes não têm 
acesso fácil à internet. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa manifestou-se pela LEGALIDADE da propositura. Em face do exposto e 
considerando que a iniciativa possui relevante interesse público, uma vez que 
facilita a publicidade de informações de utilidade pública aos cidadãos, a Comissão 
de Administração Pública é favorável à aprovação do presente Projeto de Lei. Sala 
da Comissão de Administração Pública, em 29.02.2012.  
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