
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei nº 70/2021 – EXECUTIVO  

EMENDAS ADITIVAS NºS 1 e 2  

EMENDA MODIFICATIVA Nº  1 

 

 A Comissão Permanente de Justiça e Redação, reunida na forma regimental, com base 

nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar emendas do 

Vereador Caio Jardim, ao projeto acima mencionado de autoria do Chefe do Executivo, 

protocolado na Casa Legislativa no dia 1º/10/2021 e encaminhadas para parecer, sendo elas: 

EMENDA ADITIVA Nº 001: 

 

 Tal emenda não deve prosperar, pois já existe tal previsão na lei federal nº 11.788/08, 

no qual a formação educacional do estágio deve ser compatível com o projeto pedagógico do seu 

curso (§ 1º do art. 1º) e no inciso III do art. 3º, diz o seguinte:  

“Art. 3o  O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 2o do 
mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes 
requisitos:  

I – ................................................... 

II – ..................................................  

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de 
compromisso.” 
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EMENDA ADITIVA Nº 002: 

 

 Tal emenda não deve prosperar, pois já existe tal previsão na lei federal nº 11.788/08, 

no qual trata da jornada de atividade em estágio quando das avalições ou provas, sendo que, o § 

2º do art. 10, diz o seguinte:  

 

“Art. 10.  A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de 
ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de 
compromisso ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar:  

I – ............................................................................  

II – ...........................................................................   

§ 1o .........................................................................  

§ 2o Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos 
períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo 
estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante.” 

 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 001: 
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 A emenda modificativa, salvo melhor juízo não merece prosperar, pois, aos estagiários 

são aplicados a lei federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e não pela legislação trabalhista 

– CLT, conforme consta do Manual de Orientação ao Estagiário, confeccionado pela 

Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, a saber:  

 

 

 

 A comissão entende que as emendas acimas ao projeto de lei nº 070/2021, do 

Legislativo, não estão aptas para serem apreciadas pelo Plenário, por padecer de vício – 

inconstitucionalidade1; e, repetição de dispositivo de norma federal, a qual está sujeita o 

município, e pela hierarquia das leis é a que deve prevalecer. 

                                                           
1 - Emenda Modificativa 01. 
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 Portanto, deve primeiramente, antes de ser enviado as demais comissões, ser submetido 

ao Plenário, para os fins do § 1º do artigo 177 do Regimento Interno2. 

 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 13 de outubro de 2021. 

 

 

       (Assinatura Eletrônica) 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR - (FOFO) 

 

 

  (Assinatura Eletrônica)                                     (Assinatura Eletrônica) 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 

                                                           
2  -  Art. 177 - Quando qualquer proposição for atribuída a mais de uma comissão, cada qual dará seu parecer 

separadamente, sendo a Comissão de Justiça e Redação ouvida sempre em primeiro lugar, observado o disposto 

no artigo 84 deste Regimento Interno. 

 Par. 1º - Concluindo a Comissão de Justiça e Redação, pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto, 

deve o parecer ir a Plenário para ser discutido e votado, procedendo-se: 

 a) ao prosseguimento da tramitação do processo, se rejeitado o parecer. 

 b) à proclamação da rejeição do projeto e ao arquivamento do processo, se aprovado o parecer. 

 Par. 2º - Respeitado o disposto no parágrafo anterior, o processo sobre o qual deva pronunciar-se mais de uma 

comissão, será encaminhado diretamente de uma para outra, feitos os registros nos respectivos protocolos. 
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Edson Rogério Vizu

CPF: 130.053.548-22
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Assinou em 14 out 2021 às 13:23:18
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Log

14 out 2021, 09:38:09 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 2b1266ff-796f-4dfc-a0ba-

bd647d8a6889. Data limite para assinatura do documento: 13 de novembro de 2021 (09:36).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

14 out 2021, 09:38:12 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

vizudobanco@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Edson Rogério Vizu e CPF 130.053.548-22.

14 out 2021, 09:38:13 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

joseeduardofofo@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo José Eduardo Gomes Junior e CPF 303.962.998-06.

14 out 2021, 09:38:13 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

leandromoretti@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Leandro Moretti Serrano e CPF 215.786.148-30.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 14 de outubro de 2021. Versão v1.4.0.
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14 out 2021, 12:06:11 Leandro Moretti Serrano assinou. Pontos de autenticação: email

leandromoretti@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 215.786.148-30. IP:

189.92.107.99. Componente de assinatura versão 1.151.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

14 out 2021, 12:59:16 Edson Rogério Vizu assinou. Pontos de autenticação: email

vizudobanco@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 130.053.548-22. IP:

177.52.87.187. Componente de assinatura versão 1.151.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

14 out 2021, 13:23:18 José Eduardo Gomes Junior assinou. Pontos de autenticação: email

joseeduardofofo@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 303.962.998-06. IP:

177.52.86.125. Componente de assinatura versão 1.151.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

14 out 2021, 13:23:18 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

2b1266ff-796f-4dfc-a0ba-bd647d8a6889.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos

signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 2b1266ff-796f-4dfc-a0ba-bd647d8a6889, com

os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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