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PARECER Nº 360/2009 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 12/09. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Cláudio Prado, obriga o Poder 
Público Municipal a instituir no município de São Paulo, a Semana de Apoio ao 
Emprego e Geração de Trabalho e Renda no município de São Paulo, a ser implantada 
e comemorada anualmente na primeira semana do mês de Maio. 
A propositura também obriga o Poder Executivo a constituir uma comissão composta 
por representantes do Poder Público e de Entidades Representativas de Trabalhadores, 
para que possam elaborar propostas de Políticas Públicas de Incentivo a criação de 
novos postos de trabalho, frentes de trabalho, qualificação profissional e elaboração de 
estatísticas para diagnosticar o número de desempregados por região na cidade de São 
Paulo. A referida Comissão será composta por: 
I - um representante de cada Central Sindical reconhecida no país; 
II - um representante da Secretaria Municipal do Trabalho; 
III - dois representantes da Sociedade Civil; 
IV - um representante da Câmara Municipal de São Paulo; 
V - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção São Paulo; 
VI - um representante da Associação Comercial de São Paulo; 
VII - um representante da FIESP. 
De acordo com a justificativa, objetiva-se criar oportunidades para os trabalhadores 
desempregados, incentivar e dinamizar a economia nas regiões mais carentes da 
cidade, e integrar os programas emergenciais existentes a ações permanentes 
voltadas ao aumento da empregabilidade dos trabalhadores. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou substitutivo à 
iniciativa, retirando os artigos do projeto que atribuíam função ao Executivo e 
modificando-o para apenas incluir no Calendário Oficial de Eventos a “Semana de 
Apoio ao Emprego e Geração de Trabalho e Renda”. 
O projeto em análise reveste-se de elevado interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente a sua aprovação. 
Favorável, pelo exposto, o parecer, nos termos do substitutivo citado. 
Sala da Comissão de Administração Pública, em 27/05/09. 
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