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SENHOR PRESIDENTE: 

 

  O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos 

regimentais, que após ouvido o douto Plenário e se aprovado, esta Casa: 

 

  Encaminhe VOTOS DE CONGRATULAÇÕES, com a entrega de 

DIPLOMAS, homenageando ao CIEE-RS (Centro de Integração Empresa-Escola), 

referente ao CINQUENTENÁRIO desta instituição, completados em 28 de abril de 

2019. 

  O CIEE-RS é uma associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos, 

educacional e cultural, que tem como missão desenvolver iniciativas socioassistenciais e 

socioeducativas que promovam o acesso e a integração dos jovens ao mundo do 

trabalho.  

           Em 28 de abril de 1969, o CIEE-RS iniciou suas atividades em nosso estado.   

Comemora seus 50 anos de idade com mais de 2,3 milhões de beneficiados. O foco 

inicial foi o estágio e a sua disseminação para melhor preparar os jovens para os 

desafios do mundo do trabalho. A partir de 1990, buscou contribuir com outras ações 

visando o desenvolvimento e a autonomia de seus usuários. Atualmente, a instituição 

possui 10 Unidades Operacionais e vários Postos de Atendimento, localizados nas 

principais regiões do RS.  

            Além de estágios, o CIEE-RS desenvolve o Programa Aprendiz Legal, em 

parceria com a Fundação Roberto Marinho. A Lei da Aprendizagem (n° 10.097/2000) 

determina que uma cota entre 5% e 15% das vagas das companhias consideradas de 

médio e grande porte sejam destinadas aos jovens entre 14 a 24 anos incompletos, sendo 

estudantes dos ensinos Fundamental, Médio, Técnico ou Superior. São fornecidos 

vários cursos, com duração de 11 a 24 meses, sendo que ao término da aprendizagem, 

os jovens que autorizaram a divulgação de seus dados passam automaticamente a 

integrar um banco de perfis à disposição das empresas. Devidamente qualificados eles 
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encontram uma janela para sua reinserção no mundo do trabalho, conforme 

determinação da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 723 de 

23/04/2012. O CIEE-RS também colabora com o estado gaúcho através do Programa de 

Oportunidades e Direitos (POD), em que realiza oficinas e grupos de aprendizagem com 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. 

           O CIEE em Osório atua como Posto de Atendimento há mais de 16 anos, 

dispondo de  oito pessoas trabalhando (entre funcionários, aprendizes e estagiários). 

Pertence à Unidade Operacional de Novo Hamburgo. Presta serviços, também, para 

outros municípios próximos, como Glorinha, Santo Antônio da Patrulha, Capivari, 

Mostardas, Tavares, Palmares, Caraá, entre outros. Para termos noção da importância e 

da credibilidade da atuação do CIEE em Processos Seletivos Públicos e Privados, neste  

recente processo seletivo de estágiários da Prefeitura Municipal de Osório, inscreveram-

se 206 candidatos. 

            Concluindo, nada mais justo que concedermos estes Votos de Congratulações, 

ao CIEE-RS, refletindo através desta Câmara de Vereadores o princípio do 

homenageado: “transformar realidades e colaborar para a realização dos sonhos”. 

                                                                       
                                                                         Sala de Sessões, 29 de abril de 2019 

 

ED DA SILVA MORAES 

Vereador MDB 

 

 

Expedir diplomas em nome de: 

1)  Sr. Luiz Carlos Eymael – Superintendente Executivo do CIEE-RS. 

2)  Sra. Alessandra da Cruz Borges – Supervisora Executiva da Unidade Operacional de 

Novo Hamburgo. 

3)  Sra. Jocineli Mendes – Analista do Posto de Atendimento de Osório. 


