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Indica ao Governador do Estado e ao Secretário
de  Estado  de  Educação,  a  necessidade  de
implantação  de  uma  Escola  Técnica  de
Educação no município de São José dos Quatro
Marcos - MT.

Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a
Mesa Diretora, após ouvido o Soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso Senhor Pedro Taques e ao
Secretário de Estado de Educação Senhor Permínio Pinto, para a viabilidade de instalação
de uma Escola Técnica de Educação no município de São José dos Quatro Marcos, com
cursos profissionalizantes e tecnológicos. 
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JUSTIFICATIVA

A instalação de uma Escola Técnica de Educação atenderia os municípios São José dos Quatro
Marcos, Curvelândia, Mirassol D´Oeste, Araputanga, Glória D´Oeste, Porto Esperidião, Indiavaí,
Figueirópolis D´Oeste, Jauru e Reserva do Cabaçal, munícipes esses esquecidos pelo o
Governo Estadual e Federal, onde com a escola técnica irá melhorar as perspectivas de futuro
dos jovens e que também não precise deixar seus lares em busca de oportunidades.

A instalação de uma Escola Técnica de Educação irá melhorar as perspectivas de um futuro dos
jovens e que também não precise deixar seus lares em busca de oportunidades. Os cursos
técnicos e profissionalizantes são ótimas credenciais para abrir portas no mercado de trabalho.
Os jovens são formados em cursos, cujo conteúdo é voltado para as principais demandas das
empresas, o que facilita a inserção no mercado. Uma pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV) comprova essa realidade: candidatos com cursos técnicos possuem 48% mais
chance de conseguir um emprego no Brasil. Com carteira assinada, esse índice é de 38%. O
ensino técnico é uma excelente oportunidade para o Brasil tentar resolver seus problemas de
mão de obra qualificada. Estudos já demonstraram que o país pode sofrer com um apagão de
profissionais especializados em alguns setores, como a engenharia e a tecnologia da
informação. Mas o Brasil ainda engatinha nessa questão. Apenas 10% dos alunos do ensino
médio fazem cursos profissionalizantes, quando o ideal, segundo especialistas, seria um
percentual de 30%. Na Alemanha, por exemplo, país que lidera os índices de tecnologia na
Europa, 70% dos alunos do ensino médio fazem cursos técnicos. Na América do Sul, a
Argentina e o Chile também estão à nossa frente nesse quesito, 70% dos alunos com idade
entre 14 a 17 anos matriculados no ensino médio estudam no período diurno. Destes, apenas
5% estão se preparando para ingressar no mercado de trabalho por meio de um curso técnico.
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