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REQUERIMENTO Nº 129/17  

 

 

CONSIDERANDO que, a Escola Técnica SENAI tem por objetivo estimular conhecimentos; 

formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais; bem como a criação e formação de novos profissionais, de forma a oferecer às 

empresas serviços de competitividade; 

 

CONSIDERANDO que, em meados de 1944, tivemos em nosso município, as instalações da 

escola SENAI, a qual encerrou suas atividades no ano de 1978, após ter formado vários 

profissionais, em diversas áreas, contribuindo com o desenvolvimento técnico e socioeconômico 

de diversos munícipes que por ali passaram; e, 

 

CONSIDERANDO ainda que, o SENAI de Sorocaba, diferentemente, das demais escolas 

técnicas, possui cursos mais abrangentes, atendendo a várias indústrias da Região Metropolitana 

de Sorocaba (RMS), podendo inserir e projetar jovens para intercâmbio educacional entre 

instituições nacionais e estrangeiras. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Está nos planos da Administração Municipal, em conjunto com a Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo, implantar uma unidade do SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial), na cidade de Votorantim? 

 

b) Consta nos planos da Secretaria de Educação essa tão sonhada unidade educacional que 

prepara pessoas para um futuro promissor? 

 

c) Existe alguma área que poderia ser reservada para a possível instalação da referida unidade? 

 

d) Em caso contrário ao item “b”, o que impediria esse trabalho, em conjunto, entre o Governo 

Municipal e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo? 

 

e) Há algum impedimento legal ou Administrativo, caso uma unidade do SENAI fosse 

instalada no prédio do CE 23 (Centro Educacional 23) do SESI Votorantim? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 4 de abril de 2017. 

 

 

 
MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 


