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                                            Senhor Presidente: 
 

                                            O Vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos 

termos regimentais e após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, esta Casa solicite 

junto ao Executivo que estude a possibilidade de criação de um  “Programa Municipal 

de Frente de Trabalho ” para minorar os efeitos da pandemia de Covid-19. O pedido visa 

atender necessidades, principalmente do  cidadãos desempregados, uma maneira do 

Poder Público dar sua contribuição, contratando, qualificando e apoiando financeiramente 

os mais vulneráveis, nesse momento aonde o nosso país vive seu pior momento de 

pandemia e econômico. Nesse sentido, o programa de frentes de trabalho que possibilite 

o cadastro dos desempregados, o planejamento e a promoção de atividades de formação, 

qualificação e requalificação dessa mão-de-obra que, em contrapartida, prestará serviços 

de limpeza, pintura, varrição e capina, entre outras possibilidades.   

 

                                              

                                             
      

                                              Justificativa: 
 

 

                                             A presente proposição tem por objetivo proporcionar 

oportunidade de empregos às pessoas que estão fora do mercado de trabalho e que 

residem em nosso Município. Considerando que com a criação do programa Frente de 

Trabalho, estaremos oferecendo importantes instrumentos de combate às questões 

sociais que atingiram as famílias durante a fase da Pandemia do COVID-19 no país, além 

de contribuir com movimento econômico de osório, através da geração de renda. 
 

 

                                                     

                                                                       Sala das Sessões em, 01 de março  de 2021. 

 

                                                     Charlon Diego Müller 
                                                    Vereador de Osório 
                                               Lider da Bancada do MDB                                      
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