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PARECER Nº 456/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0094/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Masataka Ota que objetiva 
instituir a Semana de Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas escolas públicas 
municipais de São Paulo, e dá outras providências. 

De acordo com a proposta, no decorrer desta Semana, as escolas públicas municipais 
contarão com uma série de atividades destinadas à orientação profissional dos alunos da 
oitava série do ensino fundamental, dentre as quais: a) informar os estudantes sobre quais as 
principais profissões existentes no mercado de trabalho; b) esclarecer os estudantes a respeito 
das atribuições e tarefas das principais profissões existentes no mercado de trabalho; c) 
apresentar e esclarecer dúvidas acerca da Lei 10.097/2000, conhecida como Lei da 
Aprendizagem; d) esclarecer dúvidas sobre os contratos de aprendizagem; e) informar sobre 
as agendas, associações profissionalizantes, programas, órgãos e/ou entidades que 
incentivem a contratação de menores aprendizes. 

E mais, pretende estabelecer uma parceria entre a entidade escolar e as Secretarias 
Municipais (de Educação e de Emprego e Empreendedorismo) com o intuito de convidar 
profissionais de várias áreas para proferirem palestras, bem como, realizar atividades 
pedagógicas em conjunto com professores, alunos e demais convidados. 

A matéria em questão não encontra óbices legais, estando amparada no art. 13, inciso 
I, e art. 37, "caput", ambos da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

O art. 30 da Carta Magna permite que o Município edite leis afetas ao interesse local, 
como é o caso em comento. 

Nesse sentido, vale destacar a jurisprudência emanada do E. TJSP: 

"Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º da Lei 11.409, de 08 de setembro de 
2016, do Município de Sorocaba, que institui a Semana de Conscientização, Prevenção e 
Combate à Verminose no Município de Sorocaba e dá outras providências. Legislação oriunda 
de iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Matéria cuja iniciativa não é 
reservada ao Chefe do Poder Executivo. Não intervenção nas atividades da Administração 
municipal. Entendimento no C. Órgão Especial. Ação improcedente." (TJ-SP - ADI: 
22268614920168260000 SP 2226861-49.2016.8.26.0000, Relator: Borelli Thomaz, Data de 
Julgamento: 15/03/2017, Órgão Especial, Data de Publicação: 17/03/2017). 

Outrossim, o projeto não implica em aumento de despesa, tendo em vista que serão 
utilizados materiais já disponíveis nas escolas públicas da rede municipal. Assim, não afronta 
os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial, os arts. 16 e 17. 

Durante a tramitação do projeto deverão ser realizadas duas audiências públicas em 
atenção ao disposto no art. 41, XI, da Lei Orgânica do Município. 

Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII do mesmo diploma legal. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 10/05/2017.  

Mario Covas Neto - PSDB – Presidente 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/05/2017, p. 83 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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