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PARECER Nº 1791/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0592/17. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Rute Costa, que institui a 
avaliação vocacional aos alunos do ensino médio de todas as escolas públicas do Município, e 
dá outras providências. 

De acordo com a propositura, a avaliação vocacional será aplicada aos alunos sempre 
no primeiro bimestre do último ano letivo, de forma não obrigatória, por equipe da Secretaria 
Municipal de Educação. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em 
tramitação. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no art. 37, caput, 
da Lei Orgânica de São Paulo, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos. 

Em relação à matéria versada no projeto de lei, consoante o disposto no art. 30, I, da 
Constituição Federal, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 
dispositivo com idêntica redação no art. 13, I, da Lei Orgânica Municipal. Seu foco são as 
escolas da rede municipal, ou seja, órgãos da própria Administração Pública. Ademais, o art. 
3º, XIII, da Lei Federal 9.394/96 enuncia como princípio do ensino garantia do direito à 
educação e à aprendizagem ao longo da vida e a avaliação vocacional constitui uma 
importante ferramenta de estímulo ao aluno à continuidade de estudos, fazendo-o ingressar na 
educação superior. 

Dessa forma, é manifesto, pois, o interesse público a ser tutelado sob o fundamento do 
latente interesse local. 

Para ser aprovada, a propositura depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do Substitutivo a seguir, 
apresentado apenas para adequar a proposta aos ditames da Lei Complementar Federal 
95/98: 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0592/17. 

Institui o Programa Orientação Profissional na Rede Municipal de Ensino, e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º - Fica instituído, no Município de São Paulo, o Programa Orientação Profissional 
com a finalidade de facilitar a escolha da carreira profissional aos estudantes do ensino médio 
da Rede Municipal de Ensino. 

Art. 2º Constituem atividades do Programa Orientação Profissional: 

I - palestras para apresentação de carreiras profissionais nas unidades escolares; 



II - promoção de atividades para auxiliar os estudantes na escolha da carreira 
profissional. 

Art. 3º São objetivos do Programa Orientação Profissional: 

I - orientar, de acordo com as características e personalidades de cada indivíduo, 
profissões e áreas de possível interesse do estudante; 

II - fornecer subsídios que facilitem a realização de uma escolha profissional 
consciente. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 21/11/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS - Relator 

Edir Sales - PSD 

Fábio Riva - PSDB 

Reis - PT 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/11/2018, p. 115 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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