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Indica  ao  Secretário  de  Estado  de  Ciência,
Tecnologia e Inovação – SECITEC/MT, senhor
Nilton  Borges  Borgato,  da  necessidade  de
viabilizar  a  contratação  de  professores  para
atuar  no  acompanhamento  do  estagio
supervisionado das turmas do curso Técnico em
Enfermagem,  na  unidade  da  SECITEC  do
município  de  Alta  Floresta.

Nos termos do art. 160, II e seguintes da consolidação do regimento
Interno desta Casa de Leis, requer a Mesa Diretora, depois de ouvido o
soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Secretário
de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECITEC/MT, senhor
Nilton Borges Borgato, da necessidade de viabilizar a contratação de
professores para atuar no acompanhamento do estagio supervisionado
das turmas do Curso Técnico em Enfermagem, na unidade da SECITEC
do município de Alta Floresta.

 

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição parlamentar na modalidade de indicação, com
fundamentação legal no Art. 160, II do Regimento Interno da Casa de
Leis, que vem á presença do  Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação – SECITEC/MT, senhor Nilton Borges Borgato,
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da necessidade de viabilizar a contratação de professores para atuar no
acompanhamento do estagio supervisionado das turmas do Curso
Técnico em Enfermagem, na unidade da SECITEC do município de Alta
Floresta.

Esta propositura se dá em decorrência da manifestação dos agentes políticos  representantes do Poder
Legislativo Local, Vereadores Oslen Dias dos Santos, Marcos Roberto Menin, José Eloi Crestani, assim
como dos dedicados alunos e estagiários do Curso Técnico de Enfermagem que a SECITEC MT esta
conduzindo naquela unidade do município de Alta Floresta para a formação de novos técnicos que atuarão
no atendimento especializado nas áreas de saúde publica no município e na região do norte do Estado.

Vale destacar, que a SECITEC tem como missão elevar a capacidade científica e tecnológica em setores
estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Estado, coordenando o Sistema Estadual de Ciência e
Tecnologia e integrando o Sistema Estadual de Ensino.

Enfatizamos que a Secitec deve contribuir significativamente para a capacitação profissional da força de
trabalho do Estado, no sentido de viabilizar investimentos geradores de trabalho e renda, executando a
Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, mantendo, aprimorando e expandindo as Escolas
Técnicas Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica.

Entre as premissa da SECITEC esta a função de fiscalização dos cursos de Educação profissional, das
instituições pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino e desta forma pedimos encarecidamente que
promova a contratação dos professores em numero suficiente para acompanhar os alunos/estagiários do
Curso Técnico de Enfermagem na Unidade da SECITEC de Alta Floresta.

Pelo exposto e para a Educação profissional de excelência que garanta o exercício profissional correto e o
atendimento salutar e com dignidade dos mato-grossenses que necessitam desses serviços, solicito aos
nobres pares que apoiem à aprovação da presente Indicação, haja vista, ser ela uma medida de legitimo
Direito e Justiça social promovendo a melhoria da capacidade técnica dos alunos e maior segurança dos
pacientes que necessitam dos serviços da área de saúde no Estado de Mato Grosso.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Março de 2019

 

Nininho
Deputado Estadual
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