
 

EMENDA ADITIVA nº 1 – PL 070/2021 

 

 

Acrescenta o parágrafo 10 ao Artigo 6º do 
Projeto de Lei 070/2021. 
 
 
 

 
O Artigo 6º do Projeto de Lei 070/2021 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 

 

§10 – As atividades desenvolvidas no estágio deverão estar relacionadas ao curso 

ao qual o estagiário está matriculado, quando for o caso, de forma a contribuir com 

seu desenvolvimento acadêmico e profissional na área.  

 

JUSTIFICAÇÃO 

  A presente emenda tem como objetivo reafirmar e garantir o vínculo entre 

a atividade profissional do estágio e a formação acadêmica do estudante para que não 

se perca a complementariedade entre estas duas dimensões. Não é raro ouvir relatos 

de estagiários de áreas específicas que acabam sendo utilizados para tarefas alheias se 

ao sentido proposto no exercício do estágio. Visando evitar com que isso aconteça com 

os estagiários no município apresento esta emenda. 

Jardinópolis, 1 de outubro de 2021 

 

 

Caio Jardim 
Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP 
 

 
RECEBIDO, VIA E-MAIL, ÀS ____________  HS. 

 
 

EM _______ de ___________ de ________ 
 
 
 

___________________________________ 
DEMILSON ROSSETO 

Oficial Dep. Assistência Técnica Legislativa 
Câmara Municipal de Jardinópolis/SP 
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