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Ao EXMO.SR. Vinícius Carvalho de Araújo
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo.

O vereador que este subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ofício 
solicitando do Executivo Municipal que seja criado um Programa para Estagiários Remunerados em 
todos os níveis de serviços da Prefeitura de Rio Novo, nos moldes do Programa do tipo “Jovem 
Aprendiz”.

JUSTIFICATIVA

Sabemos que, sobretudo no setor da Educação, existem estagiários voluntários atuando nas Escolas 
Municipais de Rio Novo. A criação deste Programa, além de disponibilizar ajuda de custo a estes 
estudantes, garantirá uma recompensa pelo excelente trabalho que vêm desenvolvendo nas escolas. 
E, além disso, sendo este programa nos moldes dos Programas Jovens Aprendizes, ainda contribuirá 
para a formação dos discentes, sobretudo com o acúmulo de experiência para a conquista do 
primeiro emprego após a conclusão dos estudos.

Cabe ressaltar que, em tal pleito venho reforçar o pedido de diversos estudantes que me procuraram 
reivindicando tal legislação. E, por acreditar que realmente este tipo de vínculo com os setores dos 
poderes constituídos ajuda os adolescentes e jovens a se inserirem com mais facilidade no mercado 
de trabalho, passo à apreciação do plenário desta casa.

Outrossim, o programa de estagiários remunerados contribui e muito para a celeridade na 
organização e na oferta dos serviços públicos aos usuários.

Certo de que o Executivo estudará a matéria proposta, conto com a aprovação de todos e soluções 
posteriores por parte da Prefeitura e da Câmara, caso cheguemos à discussão do projeto de Lei para 
tal.

Sala das Sessões “Messias Lopes”, 16 de junho de 2015.

Eder Lima Moreira
Vereador Proponente


