
Camara  Municipal  de  Jacarei
PALACIO DA LIBERDADE

PROJBTO DE LEI DO LEGlsLATrvo
N° 11, DE 10.02.2020

AssuNTO:        PRO.Fro I]E LEI-DrspoE SOBRE A RESERVA DE 5% (cINco roR CENTO)
DAs   vAGAs   DE   ESTAGIO   DE   r`rfurEL   supERIOR  NA   ADMINls'mACAO
POBLICA    MUNICIPAL    DE    JACAREI    PARA    PESSOAS    ACIMA    DE    SO
(CINQUENTA) ANOS DE IDADE E DA OUTRAS PROVIDBNCIAS.

AUTOR: VEREADOR PAULINHO DO ESPORTE.

DlsTRIBun>O EM: io DE FEVEREmo DE 2020.
PRAZO FATAL:
DrscussAo UNlcA

Aprovado em Dis€us8ao tJnica REJEITADO

Em dedePresidents Em dedefrosidente

Aprovado em la Discussao ARQUIVADO

Em dedePresidents Em dedeSetordePrqusituus

Aprovado em 2a Dis€ussao Adiedo em               de               de

Em dedePresidente Pan dedeSecretano-DiretorLegislativo

Adiedo em dede Adiedo em               de               de

Pan secretan dede'o-DfrorLegislative Para dedeSecretdrio-boorLegisledvo

Encanrinhedo ds Comissoes no§: P- das C®m3ss®es=               I             I



\\
CAMARA  MUNICIPAL  DE JACAREi  -SP

PALACIO DA LIBERDADE
Ver. Paulinho do Esporte

PROJETO DE LEI

Disp6e sobre a  reserva  de 5%  (cinco por
vagas  de  estagio  de  nivel  superior na  administracao
pablica municipal de Jacare[ pare pessoas acima de 50
(cinquenta) anos de idade e d6 outras provid6ncias.

0   PREFEITO   DO   MUNIcipIO   DE   JACAREI,   USANDO

DAs  ATRiBuieoEs  QUE  LHE  SAO  cONFERiDAs  POR

LEI,      FAZ     SABER     QUE     A     CAMARA      MUNICIPAL

APROVOU     E     ELE     SANCIONA     E     PROMULGA     A

SEGUINTE  LEI:

Art.    1°       A   administraeao   ptlblica    municipal   direta   ou

indjreta,  de Jacarei,  reservafa pelo memos 5%  (cinco por cento) das vagas de esfagio de

nivel superior para pessoas acima de 50 (cinquenta) anos de idade.

Art.   2°      Poderao   concorrer   as   vagas   de   estagio   os

estudantes  regularmente  matriculados  e  com  frequencia  devidamente  comprovada  em

instituig6es   pi]blicas   ou   privadas   de   ensino   superior   em   curso   compativel   com   as

atividades a serem desenvolvidas.

§  1°   0 esfagio mencionado no capuf deste artigo  nao cria

vinculo  empregaticio de qualquer  natureza,  mos termos da  Lei  Federal  n°  11.788,  de 25

de setembro de 2008.

§  2°    Considera-se  estagio,  para  os  fins  desta  Lei,  o  ato

educativo  escolar  supervisionado.  desenvolvido  no  ambiente  de  trabalho,   conforme  o

disposto na Lei Federal n° 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Art.  3°   As  despesas  decorrentes  da  execugao  desta  Lei

correrao por conta das dotaeoes orcamentarias pr6prias, suplementadas se necessario.
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Art. 4°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarei, 4 de fevereiro de 2020.

1 a S®crefario

AUTOR: VEREADOR PAULINHO DO ESPORTE.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

0        governo        brasileiro        incentiva        fortemente        a

aperfeigoamento profissional de seus cidadaos,  utilizando-se de varios recursos para que

pessoas, ainda que em idade madura, ingressem em instituig6es de ensino superior.

Trata-se de estrategia valida e aconselhavel,  uma vez que

o estudo e importante em qualquer fase de vida,  e tern impactos diretos ou  indiretos nao

s6 na condigao econ6mica, mas tambem na qualidade de vida, e reflete indiretamente em

beneficio para a populagao e para a administragao ptlblica.

Isto   porque   a   aperfeipeamento   profissional   permite   que

uma   pessoa   permanega   mais   tempo   no   mercado   de   trabalho,   tenha   acesso   a

informag6es  que  possibilitam  melhores  cuidados  de  sadde,  e,  nao  menos  importante,  o

estudo transforma pessoas em cidadaos melhores.

0   estagio   profissional   6   importante   fase   da   forma?ao

profissional.    Entretanto,    apesar   do    incentivo    governamental    para    o    ingresso    em

faculdade,  o  estudante  em  idade  mais  avaneada  fatalmente  encontra  dificuldades  para

ingressar  em  estagio  profissional,  uma  vez  que  as  empresas  ainda  tom  resistencia  em

contratar pessoas mais idosas.

A  presente  iniciativa  visa  reservar  pequeno  percentual  de

vagas  de  esfagio  para  maiores  de  50  anos  de  idade,  em  consonancia  com  a  politica

ptlblica em todos os niveis de incentivar o ingresso em cursos superiores.

Consiste em  iniciativa  apta  a garantir apoio suficiente para

a continuidade em cursos de nivel superior, garantindo vida ativa e produtiva em qualquer

idade, o que beneficia os cidadaos e a economia de nosso Municipio.
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Por todo o exposto, espero o apoio dos nobres colegas na

aprovagao     do     presente     projeto     de     lei,     que     atende     aos     pressupostos     de

constitucionalidade, juridicidade, t6cnica legislativa e interesse ptlblico.

Camara Municipal de Jacarei, 4 de fevereiro de 2020.

|o Secrotario
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