
FslirJ	 02.	 3

	

.6 Oq	 . 19 44-

Itt•

2ámara eAmic0,ala 5ão 971116;

•

•

JUSTIFICATIVA

O desemprego é um dos principais problemas enfrentados pela humanidade, no
momento. O Encontro dos 15 Países Membros da União Européia, realizado em
Amsterdã, e a cúpula dos sete países industrializados mais ricos do mundo (G-7) em
Denver, pautaram o debate sobre políticas de emprego em suas discussões.

No Brasil, os índices de desemprego também são alarmantes. Entre 1989 e 1994,
houve a perda de 360.000 postos de trabalho na indústria, na grande São Paulo, segundo
dados da Fundação SEADE, pesquisa mais recente, realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, no período entre setembro de 1995 a setembro de 1996,
constatou uma redução geral no número de postos de trabalho na indústria da ordem de
12,5%, em São Paulo.

No setor de construção civil, que tradicionalmente emprega pessoas com menor
qualificação profissional, no período entre 1989 a 1994, houve a redução de 50 mil
empregos.

Para as pessoas que já alcançaram uma certa idade, ou que não são consideradas
como mão-de-obra qualificada, por exemplo, perder um emprego pode significar meses de
procura por um nova oportunidade de trabalho.

A par de pensarmos alternativas para a geração de emprego e renda, bem como
maior qualificação de nossos cidadãos para enfrentar as mudanças no mercado de
trabalho, não podemos nos furtar de pensar o problema mais imediato e prático, que é o
do trabalhador desempregado não dispor de recursos nem mesmo para se locomover na
cidade à procura de um outro emprego.

Com esse espírito, calcados nos princípios constitucionais fundamentais de
garantia à cidadania e à dignidade da pessoa humana, bem como resguardando as
competências especificadas pelo artigo 13, incisos I e ifi da Lei Orgânica do Município -
LOM, é que tomamos a iniciativa da propositura ora apresentada que, temos certeza,
merecerá a acolhida por parte de todos os nossos Nobres Pares.




