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INDICAÇÃO N° 005/2020 

EMENTA: indica à Senhora Prefeita Municipal que 
estude a possibilidade de equiparar o auxílio 
financeiro pago aos beneficiários do Programa 
Frente de Trabalho da nossa Cidade para um salário 
mínimo nacional vigente. 

AUTOR: Vereador Eduardo Elias Andrinì 

Sabemos que o desemprego atingiu milhões de brasileiros nos últimos anos, 
reflexo da desaceleração da economia, embora com uma pequena melhora nos últimos 
meses em números ainda insuficientes para a retomada do crescimento e aumento 
efetivo das contratações. Quando surge alguma oportunidade com abertura de vagas, 
as filas são quilométricas, situação que já se tornou rotineira nos noticiários, onde 
muitas vezes as vagas são pífias e a maioria dos candidatos volta pra casa sem o seu 
tão sonhado emprego. 

Uma alternativa que os municípios encontraram para suprir a falta da mão de 
obra, contribuir com a abertura de novas oportunidades e a geração de renda é o 
Programa Frente de Trabalho, que em nossa cidade beneficia dezenas de 
trabalhadores de famílias carentes, cujo beneficiário tem direito a um auxílio financeiro 
no valor de R$ 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais), durante 06 meses, prorrogável por 
igual período, onde além de aprender uma profissão o trabalhador ainda participa de 
palestras, cursos de alfabetização, aperfeiçoamento, cursos profissionais, entre outros, 
com o intuito de promover o reingresso ao mercado de trabalho durante ou após o 
término do programa. 

É do nosso conhecimento que várias dessas pessoas assistidas pelo 
Programa Frente de Trabalho assumem funções importantíssimas em diversas 
secretarias, distribuídas nos setores de transportes, Cidadania e Serviços, Educação, 
Saúde ,entre outros, em uma infinidade de funções, com objetivo de suprir a escassez 
de mão de obra e garantir o funcionamento eficiente da Máquina Pública. 

Muitas vezes as responsabilidades assumidas não são compatíveis com o 
valor pago pelo programa, pois as atividades desenvolvidas no dia a dia são 
equivalentes a de servidores efetivos de carreira, onde muitas das vagas desocupadas 
no quadro de servidores são preenchidas com beneficiários do Programa Frente de 
Trabalho. Entendo oportuno valorizar essa mão de obra, dando um incentivo aos 
trabalhadores para que continuem desempenhado a importante função que assumiram, 
equiparando o benefício ao valor de um salário mínimo nacional vigente. 
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Diante do exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, que estude com 
especial carinho a possibilidade de aumentar o valor pago aos beneficiários do 
Programa Frente de Trabalho, dos atuais R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) 
mensais para o valor de um salário mínimo nacional vigente. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomazn 

Potim, 08 de Janeiro de 
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EDU~►RDO ELIAS ANDRINI 

Vereador - PSB 
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