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GABINETE DO VEREADOR JOSE ADRIANO DA CONCE1CAO/ PR

INDICACAO N° 1000 / 2021|CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR i
Incluido no expedients da sessao Ordinaria 
Realizada em /Qj 
Despacho: ^ \.\( s\

2Q *Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:
Ssulo Ai ‘SOn'Rorlrigupc

p nt

Indico ao Executivo Municipal, Sua Excelencia que estudo junt(yaos 
departamentos competentes da municipalidade a possibilidade de criar uma 
Feira de Profissoes, voltada aos estudantes que estao concluindo^e ensino 
medio em escolas publicas.

JUSTIFICATIVA

Justifico a referida indicagao tendo em vista que a criagao da Feira de 
Profissoes tern como objetivo oferecer oportunidade aos estudantes e pre- 
vestibulandos, conhecer um pouco mais sobre profissoes, descobrindo 
inclusive, novas areas de atuagao e novas possibilidade de desenvolvimento 
profissional, pois sabemos que hoje muitos jovens tern dificuldade de saber 
qual area profissional seguir e esse tipo de evento estimula a escolha, ja 
empresas poderao expor materias explicativos, levar profissionais para 
conversar com os estudantes e fazer demonstragoes de funcionamento de 
equipamento e instrumento relacionado as areas de sua atuagao, o evento 
tambem seria importante para abrir portas de oportunidades futuras para esses 
estudantes, com estes incentives fiscais, que poderiam ser criado pela Poder 
Executivo, haveria a criagao de vagas em nossas industrias para estes jovens 
que estariam iniciando sua vida no mercado de trabalho.
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Oficio n° 192-GP

Cajamar, 14 de outubro de 2021

Senhor Prefeito.

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas das 
Indicates de n°s 984/2021 a 994/2021 e de 996/2021 a 1.036/2021, de autoria dos 
nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; Cleber Candido 
Silva; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo 
Oliveira Silva; Jose Adriano da Conceigao; Manoel Pereira Filho; Marcelo da Rocha 
Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de Carvalho, apresentadas na 
15a Sessao Ordinaria, realizada no dia 13 de outubro de 2021.

#
Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideragao.

SAULO ANDER RIGUES

Excelentissimo Senhor,
DANiLO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP


