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Institui a Semana da Orientagao
Profissional para o Primeiro Emprego nas
escolas ptiblicas municipais de Belo
Horizonte, e di outras providencias.

A Camara Municipal de Belo Horizonte decreta:
Art. 1° Fica instituida a "Semana da Orientagao Profissional para o Primeiro
Emprego" a ser realizada, anualmente, na Ultima semana do mes de Outubro.
Art. 2° Na semana a que se refere o art. 1° desta Lei, as escolas pUblicas municipais
poderao realizar atividades destinadas a orientagao profissional dos alunos
devidamente matriculados na 8a serie/9° ano do ensino fundamental.
Art. 3° 0 conjunto de atividades mencionadas no art. 2° desta lei tern o objetivo de:
i.
ii.

informar aos estudantes quais sao as principals profissees existentes no
mercado de trabalho e seus requisitos para ingresso;
esclarecer os estudantes a respeito das atribuigOes e tarefas das principals
profissOes existentes no mercado de trabalho;
apresentar e esclarecer dOvidas acerca da Lei 10.097/2.000, conhecida como;
Lei da Aprendizagem;
esclarecer dovidas sobre os contratos de aprendizagem;
informar sobre as agendas, associagees profissionalizantes, programas,
orgaos e/ou entidades que incentivam a contratagao de menores aprendizes;

rl•

iii.
iv.
v.

Art. 4° As atividades consistirao em exposigoes durante as aulas, palestras,
entrevistas, discussoes em grupos e demais recursos didaticos disponiveis.
Art. 5° - Para a melhor consecugao dos objetivos da "Semana da Orientagao
Profissional para o Primeiro Emprego", a Secretaria Municipal de Educagao, em
parceira com a entidade escolar, podera convidar profissionais de varias areas para
proferirem palestras, discorrendo sobre as suas experiencias profissionais, bem
como realizar atividades pedagogicas em conjunto com os professores, alunos e
demais convidados.
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Art. 6° Para execucao da presente lei deve-se privilegiar awes que nao impliquem
onus para o Poder Public° Municipal.
Art. 7° - 0 Executivo regulamentara a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 8° - Esta Lei entra em vigor da data de sua publicacao, revogando-se as
disposicOes em contrario.

Belo Horizonte, 23 de maio de 2016

Vereadorrge Santos
Mder do PRB
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JUSTIFICATIVA
E corn grande honra que trago a apreciacao de V.Exas., o presente Projeto de Lei,
que, sob nosso ponto de vista, possui singular innportancia para os estudantes em
fase de conclusao do ensino fundamental, na rede municipal de Belo Horizonte.
Isto porque o mercado de trabalho vem se tornando cada vez mais competitivo em
face das mudancas ocorridas na economia, nas reins:5es sociais e na area
tecnolOgica, sendo certo que, neste contexto, a escolha profissional consciente se
constitui como urn fator primordial para o sucesso em um cenario repleto de
diversidades.
0 papel da escola 6 fundamental na preparacao do jovem para o mercado de
trabalho, entretanto, poucas sao as escolas que possuem algum programa
permanente de informacao e capacitando de seu aluno.
0 presente Projeto tem a pretensao de oferecer aos alunos em fase de conclusao do
ensino fundamental informactles acerca dos programas de aprendizagem,
elucidando aos jovens a possibilidade de estudar e trabalhar, com a devida
rennuneracao, ao mesmo tempo em que efetivam sua formacao na profissao para a
qual estao se capacitando.
A Lei da Aprendizagem veio como urn importante salto para a inclusao de jovens no
mercado de trabalho, mas por si SO nao a capaz de encaminha-los na busca pelo
primeiro emprego. E preciso informs-los, esclarece-los sobre os aspectos da lei, e,
sobretudo, a preciso apresentar caminhos que possam facilitar esse contato entre
aluno e empresa. Como os jovem podem compreender o trabalho para alem do
mero cumprimento de tarefas? Como escolher diante de um mercado tao complexo?
Essas e outras respostas poderao ser oferecidas na "Semana da Orientacao
Profissional para o Primeiro Emprego".
Por todo o exposto, peco o apoio de V.Exas., para que venhamos cumprir mais uma
vez corn nossa funcao precipua de promover o bem-estar da populacao
belorizontina, notadamente incentivando nossos jovens ao primeiro emprego.
Belo Horizonte, 23 de maio de 2016
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