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ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Gabinete Ver. Marquito

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

O vereador que este subscreve, na forma regimental, solicita a cessão de tempo no Grande Expediente
desta Casa para a apresentação da 8° edição do Relatório Sinais Vitais elaborado pelo Instituto Comunitário
da Grande Florianópolis (ICOM). O Relatório Sinais Vitais tem sido uma importante ferramenta para o
identificando áreas prioritárias e desafios das comunidades. Nessa edição, o Relatório traz dados relevantes
sobre adolescentes e jovens no mundo do trabalho.

JUSTIFICATIVA

Desde 2007, o ICOM elabora e publica edições do Relatório Sinais Vitais buscando identificar os
desafios das comunidades e subsidiando pesquisas e políticas públicas com dados relevantes, autênticos e
atualizados. Nesta edição, o Relatório Sinais Vitais Adolescentes e Jovens no Mundo do Trabalho faz um
diagnóstico social e participativo sobre trabalho infantil e informal, a importância dos programas de
aprendizagem, as Organizações da Sociedade Civil e a contratação efetiva de jovens seguindo as normas
trabalhistas, com direitos assegurados. Traz ainda um recorte sobre o setor da tecnologia, identificando-o
como uma área promissora para a inserção da população de adolescentes e jovens da cidade.
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desenvolvimento de pesquisas e de políticas públicas por apresentar um diagnóstico social participativo,
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Florianópolis conta com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) elevado e apresenta números
positivos relacionados à renda, educação e longevidade. No entanto, quando avaliamos o índice que mede a
desigualdade social (Gini), percebemos que essa alta qualidade de vida da cidade não alcança a todos e que
não há uma melhora na distribuição de renda ao longo dos últimos anos. A inserção de adolescentes e jovens
qualificados no mundo de trabalho, de forma regular, gera oportunidades capazes de mudar esse cenário
desigual, como afirma Larissa Boing, gestora de programas do ICOM.
Os dados apresentados no Relatório apresentam recortes sociais que merecem maior atenção do
Poder Público Municipal e apontam para soluções e perspectivas de políticas públicas. Os recortes de gênero
e raça mostram como ainda é desigual as oportunidades e a geração de renda em desfavor das mulheres e
da população negra. O relatório traz também um importantíssimo dado sobre o trabalho infantil na nossa
cidade, revelando que “mesmo na capital com o maior Índice de Desenvolvimento Humano do país, o trabalho
informalidade e o trabalho infantil para garantir o desenvolvimento sadio das crianças e adolescentes da nossa
cidade.
Num momento de crise econômica, alta do desemprego, da informalidade e da inflação, é essencial
conhecermos essa ferramenta e debruçarmos para propor de forma conjunta ações que incluam os jovens no
mercado de trabalho, com seus direitos respeitados e salários dignos. A conjugação de esforços dos órgãos e
instituições públicas e o meio empresarial pode transformar as realidades de inúmeras famílias em
Florianópolis, retirando-as de situações de vulnerabilidade social pela capacitação e prática visando o ingresso
qualificado no mercado de trabalho.
Fazemos essa proposição certos de contar com a aprovação desta Casa Legislativa no intuito de
qualificar nossa atuação na busca por alternativas de geração de renda e oportunidades com dignidade para
todos.

Sala das Sessões, em 21 de outubro de 2021.

Marcos José de Abreu - Marquito (PSOL)
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infantil ainda é uma realidade a ser enfrentada”, como avalia Larissa Boing. Precisamos enfrentar a

