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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governado do
Estado,  com cópia  a  Excelentíssima  Senhora
Secretária  Estadual  de  Assistência  Social  e
Cidadania  e  a  Ilustríssima  Senhora  Diretora
Regional  do  SENAI-MT,  a  necessidade  de
realização  de  cursos  profissionalizantes,  no
município  de  Cáceres.

Com fulcro no que dispõe o Art. 160 e seguintes do Regimento Interno, requeiro à Mesa
Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governado do Estado MAURO MENDES FERREIRA, com cópia a Excelentíssima Senhora
Secretária Estadual de Assistência Social e Cidadania ROSAMARIA FERREIRA DE
CARVALHO e a Ilustríssima Senhora Diretora Regional do SENAI-MT LÉLIA ROCHA ABADIO
BRUN, a necessidade de realização de cursos profissionalizantes, no município de Cáceres.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição legislativa visa incrementar a oferta de cursos profissionalizantes para a
população de Cáceres.

Uma campanha internacional lançada pela WorldSkills - organização global criada para
promover a valorização de carreiras técnicas – defende a educação profissional como saída
para combater o desemprego, especialmente entre os jovens, que já vêm sendo apontados
como a parcela da população mundial que mais deve ser afetada pelo desemprego, em
decorrência da crise econômica pós-pandemia. A campanha mostra o quanto profissões de
nível técnico foram essenciais neste momento de isolamento social, para que o mundo pudesse
continuar funcionando.

Em países da União Europeia, como França, Portugal e Espanha, o percentual de estudantes
do ensino secundário que faz educação profissional chega a 50%. No Brasil, apenas 11% dos
jovens optam por este caminho, e acabam concluindo o ensino médio sem qualquer perspectiva
de futuro.
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Mesmo em momentos de economia arrefecida, o ensino técnico tem mostrado elevado nível de
empregabilidade no Brasil. A pesquisa de Egressos SENAI 2018/2019 mostrou que 7 em cada
10 pessoas que fizeram cursos técnicos conseguiram emprego pelo menos um ano após a
conclusão.

No Brasil, cabe ao SENAI - maior complexo de educação profissional das Américas – a missão
de qualificar o trabalhador brasileiro. Isso é essencial para elevar a produtividade do trabalho,
assim como oferecer serviços tecnológicos e de inovação, uma necessidade da indústria que
compete em um mercado globalizado.

Os profissionais com formação de nível técnico foram fundamentais para que o Brasil
continuasse tendo acesso a serviços essenciais, como comida, água, luz e internet. São
pessoas qualificadas e especializadas em diversas áreas da produção industrial para manter o
chão de fábrica funcionando, a economia em marcha e a população abastecida.

Desta forma indicamos a necessidade de implementação dos cursos profissionalizantes para
Cáceres, destacando-se os cursos em: guia turísticos, torneiro mecanico, técnico eletricista,
panificação, confeitaria, pintor de obras imobiliárias, aplicador de revestimento cerâmico,
pedreiro de alvenaria estrutural, manicure, estética, cebeleireiro, corte e costura, refrigeração e
climatização residencial e comercial, dentre outros que forem possíveis.

Pelos argumentos aqui expostos, conto a aprovação dos demais Pares, para a efetivação do
importante pleito.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Setembro de 2021

 

Túlio Fontes
Deputado Estadual
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