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MOÇÃO DE AGRADECIMENTOS Nº 003/2022 

DE 24/02/2022 

 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.           

EMENTA: MOÇÃO DE AGRADECIMENTOS, para a Empresa USINA 

SÃO MARTINHO, pela contratação de Jovens de Santa Lúcia, 

por meio do “PROGRAMA JOVEM APRENDIZ”.    
 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores:  

 

 CONSIDERANDO QUE:        

O Programa Jovem Aprendiz foi instituído através da 

edição da lei 10.097 de 19 de dezembro de 2000, que alterou 

dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

de modo a permitir a contratação de jovens a partir de 

14 anos em regime especial de trabalho, conforme estava 

previsto em nossa Constituição; 

O objetivo é promover uma formação profissional aos 

jovens a partir da conjugação de atividades teóricas e 

práticas, organizadas de forma gradual quanto à com-

plexidade; 

Graças ao esforço desta conceituada empresa, muitos 

menores de Santa Lúcia, tem sido contratados pela USINA 

SÃO MARTINHO, oferecendo assim oportunidade de empregos 

e ainda continuarem seus estudos;    

Esta Moção expressa o reconhecimento e a admiração 

deste vereador e desta Casa de Leis, para com Empresa 

USINA SÃO MARTINHO, e externar o mais puro AGRADECI-

MENTOS, pela contratação de Jovens de Santa Lúcia, por 

meio do “PROGRAMA JOVEM APRENDIZ”;     
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Dessa forma é de inteira justiça que estes vereadores 

e essa Casa de Leis delibere manifestar o seu reco-

nhecimento público a esta brilhante empresa;  

Diante do Exposto, GUILHERME, vereador, investido em 

suas atribuições conferidas por Lei, REQUER a mesa 

satisfeitas às formalidades regimentais e ouvido o douto 

Plenário para que enviada MOÇÃO DE AGRADECIMENTOS, para 

a Empresa USINA SÃO MARTINHO, pela contratação de Jovens 

de Santa Lúcia, por meio do “PROGRAMA JOVEM APRENDIZ”.     

Que do deliberado seja dado ciência a empresa ho-

menageada, manifestando o reconhecimento do Legislativo 

Municipal, em especial destes Vereadores. 

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 24 de 

Fevereiro de 2022. 

 

 

 

GUILHERME 

VEREADOR 


