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Mesópolis, 04 de agosto de 2021. 

OFICIO Nº 120/2021 
  

Exmo. Sr. 

MARCELO APARECIDO CAMILO DA SILVA 

D.D. Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP 

    

Senhor Presidente, 

Venho através do presente cumprimentá-lo e ao mesmo 

tempo dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o Projeto de Lei nº 019, de 04 

de agosto de 2021, que prevê: “Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio 

com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE e dá outras 

providencias.”, para apreciação dessa colenda Câmara de Vereadores. 

Esperamos a pronta apreciação e aprovação deste Projeto de 

Lei. 

Certo de poder contar com atenção dos nobres Vereadores, 

para este Projeto de Lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos sinceros protestos 

de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, | 

JOSÉ a LOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 019/2021. 
  

Mesópolis, 04 de agosto de 2021. 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 

Tenho a elevada honra de encaminhar a Vossa Excelência e 
a seus Ilustres Pares, para apreciação, o incluso Projeto de Lei Complementar, que 
prevê: “Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Centro de 
Integração Empresa-Escola — CIEE e dá outras providencias.” 

O projeto em epígrafe autoriza o Poder Executivo a firmar 
convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola —- CIEE, visando o 
estabelecimento e a manutenção de atividades relacionadas ao estágio de 
estudantes como ato educativo escolar supervisionado, dando oportunidade aos 

jovens de crescer profissionalmente, auxiliando o educando para a vida cidadã e 
para o trabalho. 

Caberá ao Centro de Integração Empresa-Escola — CIEE, a 
responsabilidade de relacionar-se com as instituições de ensino e providenciar a 
documentação do estagiário. Caberá ao Poder Executivo Municipal, efetuar o 
processo de seleção e efetuar o pagamento mensal. 

O Centro de Integração Empresa-Escola — CIEE é pioneiro na 

geração de oportunidades para jovens e já colocou, segundo informações da 
Instituição, mais de 1 milhão de estudantes em estágio, com mais de 45 anos de 
atuação participando ativamente de vários estágios de formação e 
desenvolvimento de novos talentos, qualificando estudantes para o ingresso no 
mercado de trabalho e incentivando os jovens a conhecer a atuação profissional na 
prática. 

Ao ensejo e contando com a compreensão dos nobres 
vereadores, renovo a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Excelentíssimo Senhor 

MARCELO APARECIDO CAMILO DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal 
Mesópolis/SP 
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PROJETO DE LEI Nº 019, DE 04 DE AGOSTO 2021. 
  

Autoriza o Poder Executivo a firmar 
convênio com o Centro de Integração 
Empresa-Escola — CIEE e dá outras 
providencias. 

JOSÉ CARLOS DA SILVA, Prefeito do Município de Mesópolis, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a câmara 

municipal decretou e eu promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar 
convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola — CIEE, a fim de conceder 
oportunidade de estágio á estudantes de educação superior, de ensino médio, de 
educação profissional de nível médio ou educação especial, vinculados à estrutura de 
ensino pública ou privada, de acordo com as disposições da Lei Federal nº 11.788, de 
25 de setembro de 2008. 

Art. 2º O processo de seleção para contratação de estagiários 
será regulamentado por decreto do Executivo. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotação orçamentária própria, suplementada, por decreto, se necessário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Mesópolis 

Mesópolis, 04 de agosto de 2021. 

JOSÉ C OS DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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