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PARECERnº À o 1

REF.: PROJETO DE LEI COMPLEMENTARnº
164/21 — Autoria Vereadora Gláucia Berenice

EMENTA: Altera a redação do artigo 2º da Lei
Ordinária nº 14.552, de 04/05/2021, que institui a
semana da orientação profissional para o primeiro
empregoe dá outras providências.

RELATOR: Vereador Renato Zucoloto

.
O Projeto de Lei complementar nº 164/21, de autoria da vereadora

Gláucia Berenice, altera a redação do artigo 2º da Lei Ordinária nº 14.552 de 2021,
incluindo, por sua vez, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas atividades da “Semana
da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego” que realizar-se-á, conforme já
disposto pela supramencionada Lei, no mês de outubro.

A Lei em questão buscou possibilitar aos jovens o acesso às
orientações e esclarecimentos sobre as profissões e o mercado de trabalho; na medida que
entende-se que o trabalho pode ser estruturante da identidade se proporcionar ao jovem
um sentido de vida, sejam elas a qualificação escolar passando por todos os degraus da
vida escolar e acadêmica, ou a qualificação técnica e o conhecimento específico em
alguma área de atuação no mercado, facilitando escolhas profissionais tais etapas são
períodos de preparação para a busca do emprego, e um jovem qualificado é capaz de
assumir as responsabilidades que o mercado exige.

O acesso à informação e os meios de acesso a estas oportunidades
e outras do setor privado são fatores determinantes nesta etapa da vida dos jovens
adolescentes, na perspectiva positiva do trabalho, este pode assumir um papel facilitador
na aquisição de valores e habilidades, bem como função importante para construção da
identidade do indivíduo, estes programas poderão contribuir de maneira a possibilitar o
crescimento profissional em um mercado que exige o tempo todo cada vez mais
experiência, contribuindo também para a independência pessoal e financeira além de ser
uma possibilidade para construção de seus paradigmas, que influenciarão a maneira como
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esta etapa da vidaé percebida, e os adolescentes adquiram valores como responsabilidade,
compromisso e respeito através do despertar de uma nova perspectiva.

O Projeto de Lei complementar em apreço, aponta e ressalta,
portanto, a importância de se observar e de igual maneira, incluir, os jovens e adultos
como público alvo na semana de orientação profissional a ser realizada pelas escolas; e
não só as crianças matriculadas até o 9º ano como inicialmente prelecionado.

Pois bem, no âmbito de suas atribuições, conforme previsto no
artigo 73, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, sob minha
relatoria, compete a Comissão Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tributária
- CFOFCT:

“Art. 73 - Compete à Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização,
Controle e Tributária, opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias
de caráter financeiro, econômico, orçamentário e de controle externo...”

Da análise da matéria, sob o aspecto orçamentário e eventuais
impactos ao Erário Público, não há oposição, por parte dessa relatoria, inclusive para
sensibilizar o Poder Executivo na regulamentação da matéria.

Sendo assim, por se encontrar o Projeto de Lei Complementar de
acordo com as diretrizes legais e constitucionais, este relator não vê óbice instransponível
à aprovação do referido projeto e, de acordo com o disposto pelo artigo 119 do Regimento
Interno desta Casa emite-se, portanto, PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO DO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR.

E o nosso parecer.

ala das Comissões, em 01 de julho de 2021.
,
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