
INDICAÇÃO Nº 00047/2018 

 

 

         “Solicita a ACIP – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

EMPRESARIAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS  para 

que possa fazer uma campanha de incentivo a contratação 

de jovens aprendizes e ministração de cursos em áreas que 

mais demandam empregos na cidade” 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Prof. Deley Oliveira 

Presidente da Câmara Municipal 

Nesta 

 

Senhor Presidente, 

 

 O Vereador que este subscreve requer que, após ouvir o Douto Plenário 

desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Presidente 

da ACIP – Associação Comercial e Empresarial de Paraíso do Tocantins, 

solicitando que seja promovido junto aos associados, uma campanha de 

incentivo a contratação de jovens aprendizes, dando orientações quanto aos 

subsídios oferecidos pelo Governo Federal por meio do PNPE – Programa 

Nacional de Estimulo ao do Primeiro Emprego. Neste sentido que também seja 

feito um levantamento das áreas que mais demandam profissionais com base no 

banco de vagas do SINE e que sejam promovidos cursos profissionalizantes nas 

áreas em questão por meio de parcerias com empresas e poder público. 

  

 É sabido que a cidade de Paraíso hoje vive uma situação de déficit de 

empregos, situação esta que tem gerados inúmeros problemas sociais, em alguns 

casos tendo cidadãos em estado de miséria. Há uma aclamação muito grande da 

sociedade principalmente dos jovens, quanto a oportunidade do primeiro 

emprego e também de pessoas que já se inseriram no mercado mas não tem 

determinada experiência para  preitear novas oportunidades de trabalho devido 

ao estabelecimento de critérios básicos de experiência.  

 

 

 

 

 



Tendo em vista a situação de desemprego em alta, é necessário se fazer 

algo para contribuir com a formação de novos profissionais para que possam se 

encaixar na pequena quantidade de vagas de emprego que ainda é oferecida em 

nossa cidade.   

 

 Entendo ser possível a concretização do teor desse pedido, gostaria de me 

colocar a inteira disposição para contribuir no que for preciso, tanto como 

vereador como um profissional do agronegócio para que este projeto se torne 

real e tenha bons frutos para nossa comunidade. Certo de contar com a vossa 

valiosa atenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinete do Vereador, 10 de Agosto de 2018. 

 

 

Daniel Medeiros 

Vereador - PV 

 

 

 

 


