
ESTADO DA BAHIA , .
Câmara Municipal de Santa Cruz Cabralla

INDICAÇÃO N° 143/2018

o Vereador ROMAlI RODRIGUES DA SILVA PAIRANA, subscritor do presente, no uso de
suasatribuições legais, depois de ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a
necessidade DO ENVIO À CÂMARA MUNICIPAL DE PROJETO QUE DISPONIBILIZA
VAGAS PARA ESTÁGIO REMUNERADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme
justificativa,

JUSTIFICATIVA

o estágio nas repartições públicas do município é uma forma de proporcionar mais
oportunidades aos jovens que buscar iniciar uma vida profissional em várias áreas.

Uma proposta para o projeto é a disponibilização de duas modalidades de bolsas:
uma no valor de R$ 400,00 para estudantes de educação especial e de anos finais de ensino
fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos com carga horária
semanal de 20 horas, e a outra no valor de R$ 600,00 para estudantes de ensino superior, de
educaçãoprofissional de nível médio e de ensino médio regular, pela carga horária semanal de
trinta horas.

Nosso país passa por uma grave crise econômica, onde disparam os índices de
desemprego chegando no primeiro trimestre desse ano a 14,2 milhões de pessoas
desempregadasno Brasil.

Assim, faz-se necessário que o poder público busqúe e promova alternativas para
propiciar aos jovens iniciantes e com baixa renda familiar, uma preparação de qualidade para
adquirir os conhecimentos necessários para iniciar uma carreira profissional. Só podem ser
beneficiadoscom as vagas de estágio os jovens que estejam frequentando o ensino regular em
instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio e da educação
especial, na modalidade profissional de educaçãode jovens e adultos.

A carreira profissional dos nossos jovens, além do comprometimento pessoal,
depende deste incentivo do poder público, no oferecimento de uma qualificação adequada, que
fará o diferencial quando atuarem nas mais diversas atividades, contribuindo significativamente
com a sua entrada e permanência no mercado de trabalho, além de fortalecer o crescimento do
setor, combatendo o desemprego e distribuindo renda às famílias dos qualificados.

Convicto do apoio dos nobres colegas na aprovação desta indicação, conto com o
bom sensodo Executivo Municipal na rápida execução.

Sala das Sessões, 07 de Abril de 2018.


