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PARECER N° 291/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 749/2017 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Rute Costa, "Autoriza o 
executivo municipal a promover o curso extracurricular de Empreendedorismo juntos aos 
alunos do ensino médio das escolas públicas e privadas do município e da outras 
providências." 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela 
legalidade. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável. 

Em sua justificativa, dentre outros, argumenta a autora que um dos objetivos da escola 
é formar alunos capacitados para o mundo profissional e que cabe aos professores 
desenvolver nos alunos um conjunto de competências necessárias para chegar ao sucesso 
profissional. Alunos que têm noções de empreendedorismo aprendem conceitos e 
conhecimentos que fazem parte do currículo e que mais tarde vão ajudá-los a entrar no 
mercado de trabalho sem depender das vagas de emprego. 

Apesar da importância da preparação dos jovens para o mundo do trabalho, como 
prevê a LDB, está em curso a Reforma do Ensino Médio, que muda toda a estrutura curricular 
dessa etapa de ensino e ainda prevê a implementação de um itinerário formativo 
profissionalizante, o que torna a propositura inócua. 

Portanto, no âmbito de sua competência, a Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, prolata parecer contrário à aprovação do projeto de lei em apreço. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 03/04/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/04/2019, p. 79 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


