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LEI N° 3.471/2015 

Altera a Lei Ordinária n° 2.662/201 O, de 05 de 
julho de 201 O, que instituiu o "Programa Jovem 
Aprendiz" no âmbito do Município de 
Chopinzinho e dá outras providências. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei , 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 

LEI: 

Art. 1°. A Lei Ordinária n° 2.662/201 O, de 05 de julho de 201 O, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 3°. Os jovens participantes do Programa Jovem Aprendiz deverão ter idade entre 14 (catorze) a 24 (vinte 
e quatro) anos incompletos, estar devidamente matriculado na educação básica regular, mediante realização 
de inclusão ou atualização cadastral no Cadúnico junto a Secretaria Municipal de Assistência Social. Para 
inclusão ou atualização do CadÚnico realizado nos CRAS, deverão apresentar os documentos de todos os 
moradores (pai, mãe, avós, filhos etc) : RG, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento, certidão de 
casamento, comprovante de residência (fatura de energia elétrica), carteira de trabalho, comprovante de renda 
ou bloco de produtor. " 
"Art. 4° . .. ........ , .. .... ... ..... .. ........... ........ ... ... ... ... ....... .. .... ..... ...... ............. ..... ..... .......... ....... . 
1- ··· ······ ···· ·· ·· ·· ·· ····· ············ ···· ···· ···· ···· ··· ···· ··· ··· ····· ··· ······ ·· ······ ··········· ···· ····· ··· ······· ·· ·· 
11- ······· ······· ···· ···· ··· ·· ·· ···· ···· ··· ···· ·········· ·· ····· ···· ···· ········ ····· ···· ··· ··· ········ ··· ····· ··········· ···· 
111- ·············· ····· ·· ···· ······· ······· ·········· ············ ······· ····· ········ ·· ···· ············ ····· ········ ·· ········· 
IV- .. ....... .... .. ..... ... .... ......... ........... .......... ... .. ... ............ .... ... ... .. .......... .... .. ...... ..... ... ... . 
V- ...... · .. ...... ..... .. .... ............. ........... .............. ..... ..... ...... ... ..... ...... ..... .... ........... ......... . 
VI- ... .. .. ..... ..... ............... ..... ....... ....... ........... ......... .. ..... ....... .... .. .... ... .. .. ... .......... .... .... . 
VI/- ........ ... ..... ... .............. ... ................ ........ .. .... ... ............. .... ... .......... .... .. ... ...... ..... .. . . 
VIII- que estejam inclusos no CadÚnico, residindo com o núcleo familiar em que esta cadastrado; 

Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 20% (vinte por cento) das 
vagas deverão ser reservados aos adolescentes das famílias dos catadores e catadoras de materiais 
recicláveis inclusos no CadÚnico." 

Art. 2°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições que lhe sejam 
contrárias. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOP 

Rogér 
p 
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