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INDICAÇÃO Nº:013 /2021 

Aricanduva – Minas Gerais 

Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Aricanduva, 

Nobres Colegas, 

 

O Vereador que esta subscreve, embasado nas disposições da Lei 

Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Câmara Municipal, INDICA que 

após tramitação regimental e ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício ao 

Senhor Prefeito propondo ao Executivo Municipal sejam adotadas as 

providências legais cabíveis para fins de firmar Convênio com Instituição 

de Ensino Superior, visando a disponibilização de bolsas de estudos 

destinadas à formação profissional e educacional dos cidadãos 

aricanduvanos. 

                                        

JUSTIFICATIVA 

A indicação ora proposta é uma pertinente medida de investimento na 

área educacional de nosso município, de forma a levar conhecimento aos 

cidadãos aricanduvanos, na mesma medida em que os capacita para que 

possam ingressar no mercado de trabalho com maior facilidade.   

A formação em ensino superior possibilita ao estudante desenvolver 

novos conhecimentos, ampliar as possibilidades de conseguir emprego, 

aumentar a chance de ingressar e permanecer no mercado de trabalho, 

melhorar o desempenho e a satisfação com o trabalho, dar novas perspectivas 

de ascensão profissional, entre outros tantos benefícios. 

A proposta ora indicada, portanto, configura um método de investimento 

na área da educação superior no âmbito do Município de Aricanduva, primando 

pela melhoria da capacidade técnica dos profissionais locais, e proporcionando 

aos cidadãos aricanduvanos maior acessibilidade à rede de ensino superior. 

Além disso, a proposta ora indicada visa contribuir para a formação 

intelectual, técnica, cultural e cidadã das pessoas e prepará-las para o mercado 

de trabalho.  
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Assim sendo, não restam dúvidas de que a proposta que ora se indica 

se reveste de evidente interesse público, necessitando seja brevemente 

executada. 

Por todo o exposto, aguardo a acolhida da indicação e sua breve 

execução.   

 

Sala das sessões, 29 de novembro de 2021. 

 

 

Fernando Monteiro Santos 
Vereador 
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