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REQUERIMENTO Nº 134/17  
 

 

CONSIDERANDO que, em visita à unidade SENAI de Sorocaba, pudemos constatar que, há interesse 

dessa Instituição de trazer o aprendizado profissional ao nosso município. O SENAI possui cursos 

profissionalizantes gratuitos, inclusive na modalidade a distância (EAD) e tem condições de formar e 

colocar no mercado de trabalho, jovens que não têm condições financeiras para custear os cursos; 

 

CONSIDERANDO que, em uma parceria com o SENAI, qualquer pessoa acima de 14 anos, com nível 

do Ensino Fundamental concluído, poderia se inscrever para as mais diversas áreas tecnológicas, com 

assessorias técnicas de Cursos a Distância, Cursos de Competências Transversais totalmente gratuitos. Na 

verdade, essas pessoas só necessitariam de um local para esclarecer suas dúvidas via internet; 

 

CONSIDERANDO que, o Espaço Jovem existente no Bairro Vossoroca já foi utilizado para a 

realização de cursos "via rápida", do Governo do Estado, e, esse mesmo espaço, dotado de amplas salas já 

instaladas, com computadores, poderia receber a parceria dos cursos profissionalizantes gratuitos da 

Instituição SENAI; inclusive, já existe funcionário disponível no Espaço Jovem que, atualmente, recebe 

atividades diversas. Esse funcionário poderia atender os possíveis alunos que viessem a utilizar o local 

para Cursos a Distância pelo SENAI; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente que, promovendo a realização desses cursos, a Administração Pública 

estará capacitando os jovens interessados para ingressarem, com maior facilidade no mercado do trabalho. 

 

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) A Administração poderia disponibilizar o Espaço Jovem do Bairro Vossoroca, para que os jovens 

interessados possam realizar cursos na modalidade a Distância oferecidos pelo SENAI? 

 

b) Em caso negativo ao item “b”, qual é o impedimento? 

 

c) A Administração Municipal, juntamente com a Secretaria de Cidadania e Geração de Renda e a 

Secretaria de Educação, em parceria com o SENAI, poderia promover uma seletiva de alunos das 

escolas municipais, para estarem se inscrevendo para os diversos cursos, oferecidos gratuitamente 

por essa instituição de ensino profissional, com recebimento de certificado de conclusão? 

 

d) Como forma de incentivo à busca de profissionalização, a Administração Municipal poderia, por 

meio de comunicado, através da Secretaria de Educação, divulgar aos alunos da Rede Escolar 

Municipal, através de campanhas internas ou de mídias digitais ou impressas, sobre a existência dos 

cursos sem custos oferecidos pelo SENAI? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 11 de abril de 2017. 

 

 

 

MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 


