
 

EMENDA ADITIVA nº 02 – PL 070/2021 

 

 

Acrescenta Parágrafos 1º e 2º ao Artigo 8º do 
Projeto de Lei 070/2021. 
 
 
 

 
Acrescenta-se Parágrafos 1º e 2º ao Artigo 8º do Projeto de Lei 070/2021: 

 

§1º – Os estagiários terão direito a 10 dias, consecutivos ou interpolados, de 

jornada diária reduzida em 50%, por semestre, referentes ao período de provas e 

avaliação escolar. 

§2º – Os estagiários deverão requerer ao servidor responsável por seu 

departamento a redução de jornada mencionada no parágrafo anterior com 

antecedência mínima de 5 dias da(s) data(s) solicitada(s).  

 

JUSTIFICAÇÃO 

 Para que não haja prejuízo nos processos de avaliação do estudante 

estagiário é necessário garantir que este disponha do tempo necessário de preparo e 

estudo para avaliações, sejam elas provas, trabalhos, seminários e afins. Com efeito, 

não pode a atividade de estágio tornar-se um embargo no rendimento acadêmico do 

estudante. Para isso, apresento esta emenda com o objetivo de garantir aos estagiários 

da Prefeitura Municipal de Jardinópolis 10 dias de jornada reduzida em 50% afim de 

permitir um melhor preparo e desempenho do estudante nas avaliações.  

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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