CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO FEDERAL LUCAS GONZALEZ (NOVO/MG)

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO –
CTASP

Requerimento n° ___, de 2019
(Do Sr. Lucas Gonzalez)

Senhora Presidente,

Nos termos do art. 29, I do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
ouvido o Plenário desta Comissão, a conversão do REQ 52/2019 que trata da criação de
Subcomissão Especial, em requerimento que cria a Subcomissão Permanente para tratar
da temática: empregabilidade – inserção do jovem no mercado de trabalho. O objetivo é
ampliar as ações de pesquisa e debate sobre a temática, e, por conseguinte, maximizar
os resultados destes trabalhos.

JUSTIFICAÇÃO
O Brasil atravessa, já há alguns anos, severa crise econômica. A situação arrastou
milhões de brasileiros para infindáveis filas do Sine e afins, em busca de emprego. São
mais de 13 milhões de pessoas a espera de uma nova oportunidade. Esta realidade é
ainda mais severa quando se trata da juventude do país.
Em 2018, o IBGE constatou que o desemprego de cidadãos entre 18 e 24 anos
ultrapassa o dobro da taxa entre os brasileiros. Isto equivale a 4,1 milhões de jovens em
busca de oportunidades.
Em média, o primeiro emprego de carteira assinada ocorre aos 28 anos. Como
consequência, mais da metade dos jovens querem abandonar o país.
Diante desta realidade, é imprescindível que esta Casa se empenhe em oferecer soluções
eficazes que mudarão a perspectiva de trabalho e renda destes jovens. É preciso ampliar
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as oportunidades e repensar o modelo atual de contratações, a fim de que os jovens
brasileiros tenham maiores oportunidade para conquista do primeiro emprego.
Neste sentido, esta subcomissão, atuará, sem prejuízo de outras atividades, com foco
nas seguintes ações:
a) Realizar reuniões e audiências públicas com os principais Stakeholders da
sociedade civil, a fim de ouvir sugestões de aperfeiçoamento da legislação
vigente;
b) Avaliar as principais propostas legislativas que tramitam nesta Casa, com vistas
a aperfeiçoá-las, se necessário for e, sobretudo, garantir a célere tramitação;
c) Acompanhar os programas de Governo sobre empregabilidade já existentes e
traçar diagnóstico sobre sua efetividade;
d) Dialogar com os Ministérios que tratam da temática, a fim de contribuir para o
fortalecimento das políticas voltadas para esta temática.
e) Apresentar propostas que visem preparar crianças, adolescentes e jovens para o
mercado tecnológico.
Sala da Comissão, em____de _____________________ de 2019

Lucas Gonzalez
NOVO-MG
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