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PARECER Nº 1636/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0260/15 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Reis, que institui o Programa 
Busca Ativa São Paulo no Município e dá outras providências. 

De acordo com a justificativa, o projeto possui como principal escopo a inclusão e 
ascensão social de jovens paulistanos em situação de vulnerabilidade. 

O projeto prevê instrumentos como oferta de vagas em estágios no setor público e 
privado, oferecimento de cursos técnicos e profissionalizantes por meio do Pronatec, 
acompanhamento psicossocial dos adolescentes vítimas de acidentes, e acompanhamento 
daqueles que se encontrem em situação de dependência química. 

A propositura prevê, ainda, a criação do Cadastro Único da Juventude, no âmbito da 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, dispondo a respeito das atribuições dos 
servidores desse órgão. Dispõe também acerca da possibilidade de o Executivo conceder 
incentivos fiscais às empresas que contratarem beneficiários do Programa. 

O projeto reúne elementos para prosseguir em tramitação. 

Nos termos do art. 24, inciso XV, da Constituição Federal, compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar sobre proteção à infância e juventude. Referida previsão 
não exclui a competência dos Municípios para legislar sobre a matéria, uma vez que o art. 30, 
inciso II, da Carta Magna dispõe competir a estes suplementar a legislação federal e a estadual 
no que couber, tudo sem descurar do interesse local, consoante o inciso I desse mesmo 
dispositivo constitucional. 

No caso, é evidente o interesse local das medidas propostas, que almejam promover a 
inclusão social de crianças e adolescentes alijados dos meios necessários para sua promoção 
e ascensão social. 

Referida competência legislativa é reforçada pelo inciso V do art. 23 da Constituição 
Federal, que dispõe ser competência comum de todos os entes federados proporcionar os 
meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 

A propositura também atende ao disposto no art. 221, inciso V, da Lei Orgânica do 
Município, segundo o qual a assistência social deve ser garantida pelo Município, cabendo-lhe 
manter programas e projetos integrados e complementares a outras áreas de ação municipal 
para qualificar e incentivar processos de inclusão social. 

Insta ressaltar que os instrumentos previstos neste projeto pretendem incluir jovens em 
situação de vulnerabilidade, atendendo, assim, ao disposto no art. 3º do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei Federal n. 8.069/90), de acordo com o qual "a criança e o adolescente 
gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas 
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade". 

Durante a tramitação do projeto, deverão ser realizadas pelo menos 2 (duas) 
audiências públicas, em atendimento ao disposto no art. 41, inciso XI, da Lei Orgânica do 
Município. 
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Para ser aprovado, o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, conforme art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 30.09.2015. 

Alfredinho - PT 

Conte Lopes - PTB - Relator 

Ari Friedenbach - PHS 

Arselino Tatto - PT 

Eduardo Tuma - PSDB 

George Hato -  PMDB 

José Police Neto - PSD 

Ricardo Teixeira - PV 

Sandra Tadeu - DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/10/2015, p. 114 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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