
Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR DIOGO UTSUNOMIYA

PROJETO DE LEI N° 066 DE 18 DE JUNHO DE 2021

"Institui no Municipio de Cajamar a 
Semana Municipal do Primeiro 
Emprego e da outras providencias”.

CAPITULO I - DAS DISPOSIQOES GERAIS

Art. 1° Fica institmdo, no Municipio de Cajamar a “Semana Municipal do 
Primeiro Emprego com o objetivo de promover orientagoes aos jovens 
Cajamarenses sobre emprego e mercado de trabalho.

Paragrafo unico - A Semana Municipal do Primeiro Emprego sera 
comemorada a partir do dia 24 de Abril, passando a integrar o calendario de 
eventos do Municipio e da Camara Municipal.

Art. 2° A Semana definida no Art. 1° tern como objetivo promover 
palestras, cursos e orientagoes aos jovens sobre o primeiro emprego, carteira 
de trabalho, nogoes de empreendedorismo, testes vocacionais e elaboragao de 
curriculo.

Art. 3° Para o desenvolvimento da Semana Municipal do Primeiro 
Emprego, o Poder Executive podera realizar convenios em parcerias com as 
entidades sociais envolvidas, visando a promogao de cursos e treinamentos.

Art. 4° As despesas decorrentes da execugao da presente Lei ocorrerao 
por conta de dotagoes orgamentarias proprias, suplementadas, se necessario.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. o
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem como objetivo criar a “Semana Municipal 
do Primeiro Emprego” a fim de promover palestras, cursos e orientapoes aos 
jovens sobre o primeiro emprego, nopoes de empreendedorismo, testes 
vocacionais, elaborapao de curriculo bem como informapoes sobre como 
solicitar carteira de trabalho.

Nos termos da Constituipao da Republica Federativa do Brasil, e dever 
do Estado assegurar ao jovem o direito a profissionalizapao bem como 
promover a sua integrapao social mediante o treinamento para o trabalho, a 
saber:

Art. 227. E dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a 
crianga, ao adolescente e ao jovem, com absolute prioridade, o direito a 
vida, a saude, a alimentagao, a educagao, ao lazer, a profissionalizagao, a 
cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar e 
comunitaria, alem de coloca-los a salvo de toda forma de negligencia, 
discriminagao, exploragao, violencia, crueldade e opressao.

§ 1° O Estado promovera programas de assistencia integral a saude 
da crianga, do adolescente e do jovem, admitida a participagao de 
entidades nao governamentais, mediante politicas especificas e 
obedecendo aos seguintes preceitos:

[...]

II criagao de programas de prevengao e atendimento 
especializado para as pessoas portadoras de deficiencia fisica, sensorial 
ou mental, bem como de integragao social do adolescente e do jovem 
portador de deficiencia, mediante o treinamento para o trabalho e a 
convivencia, e a facilitagao do acesso aos bens e servigos coletivos, com 
a eliminagao de obstaculos arquitetonicos e de todas as formas de 
discriminagao.

Nada obsta que se diga ainda que, nos termos do artigo 69, do inciso II, 
do Estatuto da Crianpa e do Adolescente - Lei Federal n° 8.069/1990, “O
adolescente tem direito a profissionalizagao e a protegao no trabalho” 
sendo garantida a “capacitagao profissional adequada ao mercado de 
trabalho. ”

No que tange ao cenario internacional, a Organizapao Internacional do 
Trabalho (OIT) criou o Dia Internacional do Jovem Trabalhador, comemorado 
anualmente em 24 de abril para destacar a importancia de novos profissionais 
no mercado de trabalho do mundo todo.
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A data foi institulda para incentivar a contratagao de profissionais sem 
maior experiencia, destacando para os empregadores que os jovens 
profissionais podem acrescentar muito ao mercado de trabalho. Com suas 
novas ideias, os jovens podem contribuir para a evolugao das empresas, 
servindo tambem para a descoberta de novos talentos.

Apesar da vasta legislagao constitucional 
internacional sobre o dever do Ente Publico em garantir o treinamento para o 
trabalho e a capacitagao profissional ao adolescente e ao jovem, nosso 
Municipio ainda nao conta com nenhuma politica publica com foco na 
capacitagao e orientagao do jovem trabalhador recem-chegado ao mercado de 
trabalho.

infraconstitucional e

Em virtude disso, a “Semana Municipal do Primeiro Emprego” busca 
char uma politica publica municipal de grande impacto para o primeiro emprego 
dos nossos jovens municipes, em consonancia com o que estabelece a 
Constituigao Federal.

Caso haja alguma duvida sobre a constitucionalidade do presente 
Projeto de Lei, cabe dizer que o mesmo nao apresenta vicio formal de 
iniciativa, uma vez que o vereador pode legislar para criar programas, 
quando ocorreu o julgamento da Lei 2621/98, que criou o Programa Rua 
da Saude no Rio de Janeiro.

“ Constitucionalidade da Lei 2621/98, do Municipio do Rio de 
Janeiro que institui o Programa “Rua da Saude”. Na ocasiao, a Corte 
reconheceu a constitucionalidade da criagao, por lei de iniciativa 
parlamentar, de programa municipal a ser desenvolvido em logradouro 
publico, que nao invade esfera de competencia exclusiva do Poder 
Executive [RE 290.549 AgR rel.min. Dia Toffoli, j.28-02-201,1aT, DJE de 29- 
03-2012].

#

Solicito, portanto, apoio dos parlamentares representantes desta Casa 
de Leis, para apreciagao e aprovagao do presente projeto de lei.
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