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ExcELENTíssrruo sENHoR pRESTDENTE DA cÂmnna DE

VEREADORES DO TVIUI.IICíPIO DE BARREIRAS/BA.

A Vereadora abaixo-assinado no uso de suas atribuições Iegais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja aprovada a seguinte indicação:

"tNDrcA euE o poDER LEGrsLATrvo ÍuuNrcrpAL ernavÉs DE

nesoluçÃo DA MESA DIREToRA, tNSTtruA o pRocRAMA MENoR
APRENDIZ I,IO ÂUEITO DA CÂNAARA MUNICIPAL DE BARREIRAS BAHIA."

JUSTIFICATIVA
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ingressem no

comecem a

mo objetivo dar uma oportunidade a adolescentes e jovens para que

de trabalho, possibilitando que aprendam uma nova profissão e
a independência financeira, além de poder ajudar na própria

manutenção da vida familiar.

O Programa Menor Aprendiz, visará o ingresso de adolescentes e jovens como aprendizes

nas atividades desenvolvidas pelo parlamento municipal.

Aprendizagem é um processo de educação profisslonal realizado por meio de um contrato

de trabalho, onde o aprendiz é submetido à formação profissional metódica, ministrada por

entidades habilitadas pelo Cadastro Nacional de Aprendizagem do Ministério do Trabalho.

Aprendiz é a pessoa que tenha entre 14 (quatoze) e 24 (vinte e quatro) anos de idade e
que celebre contrato de aprendizagem nos termos definidos em Lei.

A idade máxima prevista acima não se aplica a pessoas com deficiência.

A nível federal, a Lei n. 10.09712000 alterou diversos dispositivos da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) possibilitando a contratação de profissionais de 14 a 24 anos, com
o objetivo de estimular o primeiro emprego e a formação profissional.

Entretanto, a aplicação do Programa no âmbito deste Parlamento necessita de
regulamentação específica, razáo pela qual estamos apresentando este Projeto.

vario etlr

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 I (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba. gov.br - Ouvidoria: 0800-075-8101



Cârnara Jvturtícíyat le tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 / 00Ol-7 0

Trata-se de uma política pública de apoio e incentivo à população jovem que os reconhece
como cidadãos e indivíduos proativos e importanles para a comunidade, permitindo a
inserção em um ambiente complexo e ao mesmo tempo essencial para o desenvolvimento
do município, como a Câmara Municipal.

O Programa é dividido em duas frentes: o aprendizado em sala dê aula, em quê o aprendiz
faz um curso de qualificação em alguma instituiçãc credenciada; e a necessária prática
desse conhecimento em atividades a serem desr:nvolvidas no âmbito do Parlemento.

Com estas razÕes, solicltamos o empenho de Voss:rs Senhorias na aprovação da presente
proposta.

Sala das Sessões, 17 de maio de2022.

CARMELIA CARVÁLHO DE SOUZA

Vereaciora írP
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ExcELENrisstrtro SENHoR pRESTDENTE DA

VEREADORES DO IVIUI.IIC|PIO DE BARREIRAS/BA.

cÂmane DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberação e aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal a seguinte

indicação:

"lndica que seja feita a reposição de lâmpadas na Rua das Turbinas,
Bairro Barreirinhas.

Justificativa

O referido pleito se faz em virtude de solicitaçÕes de moradores do bairro

acima citado que diariamente enfrentam inúmeros transtornos com a violência

e falta de segurança por conta da escuridão do local.

Sala das SessÕes, 31 de maio de 2022.

CARMÉLIA CARVALHO DE SOUZA

Vereadora PP

,ffi,

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Bairro São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 I (77) 3611,'9628

Home Page: www.camaradebaneiras.ba. gov.br - Ouvidoria : 0800-075-8 1 0 I



Carnara fulurtícíyaf fe tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.25 6.893 / O00l-7 0

excelerurísstruo sENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES OO IVIUI.IICíPIO DE BARREIRAS/BA.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2022.

cÂmnne DE

A Vereadora abaixo assinado no uso de suas atribuiçoes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do
Plenário, seja encaminhada ao Excerentíssrmo sr. prefeito a seguinte
indicação:

..INDICA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A INSTITUIÇÃO
DO PROJETO BOLSA. ATLETA NO MUNICíPIO DE BARREIRAS"

JUSTIFICATIVA

O projeto Bolsa afleta se baseia na concessáo de ajuda mensal
aos atletas praticantes do desporto de iniciação e rendimento, em modalidades
preferencialmente olímpicas e paraolímpicas, individuais e coletivas registraàãi
nas_entidades regionais de administração e de prática do desporto nõ Estado
da Bahia.

A Bolsa atreta garantirá aos afletas e professores e/ou treinadores
beneficiados o recebimento de valores mensais a serem definidos em lei. A
indicaçâo tem o intuito de garantir as condiçôes mínimas para que os a elas se
dediquem, com exclusividade e tranquilidade ao treinamento e a competiçÕes
locais, regionais ou nacionais.

Os critérios, exigências e valores serão definidos pela lei que
instituir o Projeto Bolsa afleta. Nosso intuito é incentivar e valorizar'os
desportistas do nosso município oferecendo-lhes ajuda financeira para que
possam se dedicar mais aos treinos e assim obterem melhores rendimentos.

Diante o exposto, contamos com o apoio dos pares na aprovação
desta indicação e com o atendimento da mesma por parte do poder Execuiivo
Mun icipal.

Ar..ro vado
CARMELIA CARVALHO DE SOUZA
U -. Vereadora pp
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