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PROTOCOLO
3058/2022Senhores Vereadores,

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para 
que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade 
de buscar parceria com o Governo do Estado para implantagao do programa 
“Prospera Jovem” no municipio.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicagao, considerando que o Prospera Jovem e o 
programa do Governo do Estado de Sao Paulo, atraves da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, que ajuda os jovens do ensino medio, a planejar e dar 
os proximos passos da sua vida. O Prospera esta focado em planejamento, 
empreendedorismo e ajuda financeira para ajudar os jovens paulista a 
conquistar seus sonhos e mudar de vida. O projeto atua ao longo da 2a e 3a 
series do Ensino Medio, os jovens participantes contarao com urn tutor que 
ira acompanhar e orientar o desenvolvimento do seu Projeto de Vida, atraves 
de oficinas de empreendedorismo mao-na-massa, reflexoes e planejamento 
acerca de sua vida.

No contraturno das atividades escolares, os jovens terao acesso 
a cursos de capacitagao tecnica e profissional para se preparar para sua 
entrada no mundo do trabalho e seguir com seu Projeto de Vida.

Todo ano, apos participar de todas as atividades da trilha do Prospera 
Jovem, os participantes receberao urn incentive financeiro diretamente na 
poupanga para colocar seus pianos em pratica.
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Exceientissimo Senhor,
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