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PARECER No 303/2010 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI No 12/2009. 
O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Cláudio Prado, visa obrigar o 
Poder Executivo a instituir a “Semana de Apoio ao Emprego e Geração de Trabalho e 
Renda”, a ser implantada na primeira semana do mês de Maio. A discussão da 
organização do evento será feita pela Secretaria Municipal do Trabalho. 
Ademais, determina a propositura que o Poder Executivo criará uma Comissão 
composta por representantes do Poder Público e de Entidades Representativas de 
Trabalhadores que será responsável por “elaborar 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 douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo a fim de retirar a obrigação de que a Secretaria Municipal de Trabalho 
organize o evento e de que o Poder Executivo institua a Comissão, com especificação 
dos membros que a comporiam, visto que tais matérias seriam “assunto relativo à 
organização administrativa, cuja iniciativa é reservada ao Sr. Alcaide”. Além disso, o 
substitutivo passa a alterar a “Lei nº 14.485, de 19 de Julho de 2.007, que é o 
instrumento que consolida a Legislação Municipal referente a datas comemorativas”. 
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 
Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do substitutivo apresentado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 14/04/10. 
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