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PARECER Nº 1144/2016 DA COMISSÃO DE COMISSÃO DE SAÚDE, 
PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI 

Nº 260/2015. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Reis, institui o Programa Busca 

Ativa São Paulo no município, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade. 

A Comissão de Administração Pública manifestou parecer favorável com 
substitutivo, apresentado a fim de adequar o texto do projeto à melhor técnica legislativa e 
explicitar as siglas indicadas no artigo 4º do projeto de lei.  

O presente projeto de lei institui o Programa Busca Ativa São Paulo, o qual visa 
promover a inserção social de jovens em situação de vulnerabilidade social. As atividades 
consistirão em: ofertar vagas em estágios no setor público e privado; oferecer cursos técnicos e 
profissionalizantes; estimular o estudo, incluindo o apoio à formação daqueles jovens que não 
concluíram o ensino fundamental e/ou médio por meio do EJA; assegurar o acompanhamento 
psicossocial dos adolescentes vítimas de violência por meio do CREAS; assegurar o 
acompanhamento aos adolescentes que se encontrem em situação de dependências química 
por meio do CAPS e de iniciativas na redução de danos.  

A propositura prevê, ainda, a criação do Cadastro Único da Juventude, com o objetivo 
de localizar, identificar e cadastrar adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social 
no âmbito do município de São Paulo. Também dispõe sobre a possibilidade do Executivo 
conceder incentivos fiscais às empresas que contratarem beneficiários do referido Programa. 

No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que se deve analisar, entende-se que o 
projeto pode prosperar. Portanto favorável é o parecer nos termos do substitutivo da 
Comissão de Administração Pública. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 22/06/2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/06/2016, p. 199 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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