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PARECER N° 2068/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N°592/2017. 

O referido projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Rute Costa, visa instituir a 
avaliação vocacional aos alunos do Ensino Médio de todas as escolas públicas do Município e 
dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade com apresentação de substitutivo, a fim de adaptar o texto às regras de técnica 
legislativa elencadas na lei Complementar nº95, de 26 de fevereiro de 1998, com destaque as 
seguintes alterações: renomeia o PL a Programa de Orientação Profissional, discriminando 
quais são as atividade do programa, bem com os seus objetivos; exclui a obrigatoriedade da 
avaliação ocorrer no primeiro bimestre letivo e a adoção de metodologia reconhecida pelo 
Conselho Federal Psicologia. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável ao substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Haja vista, que este mecanismo apresenta-se voltado para avaliar, analisar, esclarecer 
e informar ao examinando quais suas áreas de interesse, aptidões específicas e gerais, e que 
se apresentam inseridas em suas possibilidades, para assim, associar esses campos e sugerir 
caminhos ou tendências profissionais que possam estar mais próximas das possibilidades, 
capacidades e interesses do mesmo. Em consulta ao Executivo, a Secretaria Municipal de 
Educação informa que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz uma estrutura de 
itinerários formativos que estimulam os estudantes a pensar em seus projetos de vida e atuar 
sobre sua educação, portanto, no que tange a aplicação do teste vocacional no Ensino Médio, 
desta forma entende-se que a proposta curricular de SME já o contempla, respeitando o grau 
de maturidade e compreensão dos sujeitos das aprendizagens, pois são premissas para a 
formação cidadã. 

Ademais, a Lei nº 15.822/13, institui a Semana Municipal de Orientação Vocacional, 
que objetiva colocar em pauta o tema da orientação profissional por meio da realização de 
atividades tais como: palestras, seminários, produção de publicação explicativa sobre o 
processo de escolha profissional, bem como, debates sobre os fatores intervenientes na 
construção de carreiras e profissões existentes. Tais atividades, divulgadas amplamente, visam 
auxiliar o adolescente a refletir o traçado de uma carreira que promova desenvolvimento e a 
realização pessoal e social. 

E, sobretudo, a atuação principal do município tem seu foco na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental I e II, portanto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito 
de sua competência entende que a propositura não deve prosperar, igualmente, a viabilidade 
do projeto implicaria na atuação de profissional que não compõe o quadro da Educação, 
portanto, contrário é o parecer. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 30/10/19 

Jair Tatto (PT) 

Toninho Vespoli (PSOL) - Relator 

Eduardo Matarazzo Suplicy (PT) 

Claudinho de Souza (PSDB) 
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Gilberto Nascimento (PSC) (contrário) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 31/10/2019, p. 132 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


