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REQUERIMENTO 066/2021 

De 23/08/2021 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.  

 

Ementa: Solicita Oficializar o Senhor PAULO 

SÉRGIO SASSI, Diretor da Escola SENAI de Araraquara 

“HENRIQUE LUPO”, para que entre em entendimentos com 

a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, para 

disponibilizar Cursos Profissionalizantes para 

atendimento aos jovens Santa-Lucienses, aqui na 

cidade de Santa Lúcia.    

 

CONSIDERANDO QUE:  

       

Para quem quer entrar no mercado de trabalho, a 

educação técnica é o melhor passaporte para conseguir 

o primeiro emprego; 

Para os que já estão no mercado de trabalho, em 

tempos de crise, quando as empresas demitem, elas op-

tam por eliminar aqueles menos produtivos, então nes-

te caso, quem tem uma formação técnica também tem um 

diferencial importante; 

A realização de cursos profissionalizantes foca-

dos nas áreas com mais oportunidades em nosso municí-

pio, como aquelas ligadas a prestação de serviços em 

geral, capacitando os jovens e outros interessados na 

busca pelo primeiro emprego e otimizando a qualidade 

dos serviços dos que já estão no mercado de trabalho. 
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Portanto, esses cursos são de grande importância 

para o nosso município, principalmente para aqueles 

que saíram do mercado de trabalho e querem retornar, 

o melhor caminho é fazer um curso técnico para agili-

zar este retorno; 

  A Escola SENAI de Araraquara “HENRIQUE LUPO”,  

oferece Cursos de Aprendizagem Industrial para as 

qualificações de Mecânico de Usinagem, Eletricista de 

Manutenção, Ferramenteiro, Marceneiro, Caldeireiro, 

Mecânico Automobilístico. Em nível Técnico, oferece a 

habilitação de Técnico em Eletroeletrônica, Eletrome-

cânica e Mecatrônica. 

    Realiza ainda cursos de curta duração - formação 

continuada para jovens e adultos - que visam a quali-

ficação, requalificação, aperfeiçoamento ou especia-

lização nas áreas de: Automação, Automobilística, 

Eletroeletrônica, Gestão, Logística, Madeira e Mobi-

liário, Metalurgia, Metalmecânica e Segurança do Tra-

balho.  

GUILHERME, vereador, investido em suas 

atribuições conferidas por Lei e depois de ouvido o 

douto plenário, REQUER Oficializar o Senhor PAULO 

SÉRGIO SASSI, Diretor da Escola SENAI de Araraquara 

“HENRIQUE LUPO”, para que entre em entendimentos com 

a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, para 

disponibilizar Cursos Profissionalizantes para 

atendimento aos jovens Santa-Lucienses, aqui na 

cidade de Santa Lúcia.    

 

Tal medida tem o objetivo para dar oportunidade 

aos nossos jovens, principalmente aqueles que perde-

ram o trabalho, devido à crise da Pandemia do Corona-

virus 19, e querem retornar ao trabalho, sendo que o 

melhor caminho é fazer um curso técnico para agilizar 

este retorno. 
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Sala de Sessões “José Marcos Benvenutto”, em 23 

de Agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

GUILHERME 

    VEREADOR 

 

 

 


