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PARECER Nº 1467/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI  Nº 592/2017. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa da vereadora Rute Costa, que institui a 
avaliação vocacional aos alunos do Ensino Médio de todas as escolas públicas do Município de 
São Paulo. 

De acordo com o texto, serão aplicados aos alunos do último ano do Ensino Médio, da 
rede municipal de ensino, avaliação vocacional, a fim de subsidiá-los na escolha da profissão 
após a conclusão do curso 

A autora aponta, por meio da exposição de motivos apresentada, que a propositura é 
oportuna, visto que  a sociedade  moderna apresenta uma complexa inovação com o 
aparecimento de novas profissões e áreas de atuações inéditas em carreiras tradicionais, e 
que , por meio deste PL, o aluno poderá tomar uma decisão mais sólida e consciente. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, apresentando um SUBSTITUTIVO para adequar a proposta aos ditames da Lei 
Complementar Federal 95/98, com destaque as seguintes alterações: renomeia o PL a 
Programa de Orientação Profissional, discrimina quais são as atividades do programa, bem 
com os seu objetivos; exclui a obrigatoriedade da avaliação ocorrer no primeiro bimestre letivo 
e a adoção de metodologia reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia. 

A Orientação Profissional vem se constituindo como uma importante ferramenta de 
trabalho a ser desenvolvido com os alunos, em especial, nas escolas públicas, considerando 
que esses jovens necessitam de informações e orientações que os auxiliem na tomada de 
decisões quanto ao seu futuro profissional. Com a LDB 9.394/96 que traz a progressiva 
extensão da obrigatoriedade do ensino médio, as escolas públicas passaram a atender um 
número maior de jovens que buscam nesse nível de ensino a transição para um curso de nível 
superior e a inserção no mundo do trabalho. Devido a grande diversidade de cursos existentes, 
tanto profissionalizantes quanto de graduação, torna-se cada vez mais complexo para o jovem 
escolher em que área atuar. Dessa forma, é papel da escola oportunizar aos seus alunos, o 
desenvolvimento de saberes e experiências que o levem à tomada de decisões quanto ao seu 
futuro profissional. 

Auxiliar o jovem a construir e fortalecer sua escolha profissional, delineando um projeto 
de vida e carreira que esteja alinhado com seus anseios, aspirações, modo de ser e às 
possibilidades que a realidade profissional oferece, faz parte dos serviços de bem estar que a 
Administração Pública, por meio das secretarias municipais, neste caso, Secretaria Municipal 
de Educação, deve oferecer aos munícipes. 

Em consulta feita ao EXECUTIVO (pp 10-17) foi informado que a aplicação do teste 
vocacional já está contemplada na proposta curricular da Secretaria Municipal de Educação ( 
pp. 14) , no entanto, não houve manifestação contrária ao PL em tela. 

Pelo do exposto, considerando a relevância do PL e as manifestações da CCJPL, bem 
como as competências desta Comissão, SOMOS FAVORÁVEIS à propositura em tela, nos 
termos do substitutivo apresentado pela CCJLP, por entendermos que atende ao interesse 
público e complementa ações já em desenvolvimento na Administração Pública. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 04 de setembro de 2019. 

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 
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Janaína Lima - (NOVO) - Relatora 

Alfredinho - (PT) 

Antonio Donato - (PT) 

Jonas Camisa Nova - (DEM) 

Zé Turin - (PHS) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/09/2019, p. 78 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


