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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 266/17 

 

 

CONSIDERANDO que, a profissionalização e a preparação dos jovens para o mercado de 

trabalho, são de suma importância; 

 

CONSIDERANDO que, os jovens estão vulneráveis, e por isso, seria importante o Governo 

Municipal, fomentar políticas públicas de incentivo aos jovens, até mesmo fazendo parcerias 

com empresas; 

 

CONSIDERANDO que, outrora, a Prefeitura proporcionava cursos de informática, e outros 

mais, atendendo cerca de 800 alunos por ano. Sendo assim, seria de grande benefício para a 

população à continuidade desses cursos; 

 

CONSIDERANDO que, já apresentamos o Requerimento nº 068/2017, mas como a resposta foi 

vazia por parte do Senhor Prefeito Municipal, Fernando de Oliveira Souza, é que reapresentamos 

essa propositura;  

 

CONSIDERANDO que, com a desocupação da Diretoria de Ensino da Região de Votorantim, o 

prédio em questão está ocioso, sendo um excelente espaço para ser implantada a “Escola de 

Informática”; e, 

 

CONSIDERANDO ainda que, o prédio acima, poderia ser contemplado, além da “Escola de 

Informática”, por outros cursos para a população, a oferta de diversos cursos, tais como: 

confeitaria, artesanato, metrologia, elétrica, fotografia, artes, solda, centro de línguas, web 

designer, culinária, workshops, elaboração de currículos, palestras comportamentais e pinturas 

em geral, conforme propositura apresentada, anteriormente, por este Vereador. 

 

CONSIDERANDO que o prédio acima poderia também contemplar a Universidade Aberta do 

Brasil - UAB, a qual funciona hoje timidamente na EMEIEF “Helena Pereira de Moraes” 

(Parcão), com isso poderia utilizar as salas que, hoje, estão ociosas na antiga Diretoria de Ensino. 

Desta forma, aumentaria cerca de 100 vagas para crianças na região central na EMEIEF “Helena 

Pereira de Moraes”. 

 

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

ao Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) A Administração Municipal poderia implantar no antigo prédio em que funcionava a 

Diretoria de Ensino da Região de Votorantim, a “Escola de Informática”?  

 

b) Em caso negativo ou positivo, quais as providências que estão sendo tomadas? 

 

c) Poderia também, usar o referido espaço para aplicar outros cursos supramencionados? 
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d) Em caso negativo aos itens acima, a Prefeitura poderia nos informar o motivo? E qual seria a 

finalidade do prédio, já que o mesmo se encontra ocioso? 

 

e) A Administração poderia nos informar se há possibilidade de transferir a Universidade 

Aberta do Brasil - UAB, a qual funciona hoje na EMEIEF “Helena Pereira de Moraes” 

(Parcão), para o prédio ocioso da antiga Diretoria de Ensino, abrindo vagas para crianças na 

EMEIEF? 

 

Que do deliberado se dê ciência à Secretaria Municipal de Educação, bem como, aos órgãos 

de imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim; 

 Jornais: "Folha de Votorantim", "Gazeta de Votorantim" e “Cruzeiro do Sul”; 

 Rádios: Band FM, Cruzeiro FM, Tropical FM e Cantate FM;  

 Blog "noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez; 

 Site “Cidade de Votorantim", do Sr. Irineu Oliveira; e, 

 Site "Cidadão Votorantinense", do Sr. Edson Correa. 

 

 

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

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 


