
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

MOD. 3 
 

Palácio dos Pioneiros - Praça Tancredo de Almeida Neves 
Avenida dos Jambos 519N, Fone: 3566-8900 site: www.juina.mt.leg.br  

CEP 78320-000 – Juína - Mato Grosso 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA 

                                                                                 
 

 
 
 
 
 

 
AUTOR: Vereador: Eduardo Rodrigues da Silva, Ivo Pedro da Silva, Valdemar Teixeira de Faria 

 

Indica a Sua Excelência o senhor prefeito, Altir Antônio 

Peruzzo, com cópia á Secretária Municipal de Educação, 

Cultura e ao Secretário de Administração de Finanças 

que seja ofertado para os servidores municipais, 

principalmente para aqueles que trabalham no setor de 

atendimento e recepção, curso de capacitação 

(atendimento público de qualidade, relações 

interpessoais, liderança e trabalho em equipe e cursos 

motivacionais). O autoconhecimento é a base da 

autoconfiança, autoestima e liderança. 

 

O vereador abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 126 do 

Regimento Interno da Câmara, vem INDICAR, a Sua Excelência o senhor prefeito, Altir Antônio 

Peruzzo, com cópia a Secretária Municipal de Saúde, Leda Maria de Souza Villaça, sobre a 

necessidade e oportunidade do atendimento desta proposição. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Investir em treinamentos para seus funcionários está se tornando uma prática cada vez mais 

adotada vista a necessidade de lidar com um público cada vez mais exigente e crítico. 

Capacitar equipes é fundamental ainda mais no serviço público visto a demanda de pessoas 

que buscam atendimento, orientação e os serviços que são oferecidos pelo município. Realmente 

estamos em uma era onde profissionais são cada vez mais competitivos. O ritmo acelerado aliado às 

necessidades cada vez maiores de profissionais ágeis exige o investimento em treinamentos.  

 

 

 

 

Discussão e votação única em: 
____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 

 
( x ) Indicação  

(    ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
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Destacamos que além da importância da reciclagem do conhecimento profissional, os 

treinamentos aumentam a autoestima e motivam o funcionário, tanto os novatos no setor público, 

quanto os mais antigos, que já obtiveram estabilidade, assim os setores que mais carecem de 

treinamento são na área da saúde e educação ( os que mais demandam atendimentos). 

Diante do exposto, pedimos apoio na matéria, empenho dos gestores competentes e 

providências para oportunizar excelência no atendimento ao público. 

Sala das sessões, Plenário Henrique Simionatto, 25 de setembro de 2017. 

 

 

Eduardo Rodrigues da Silva e outros 

Vereador 

 

Apoiadores: 


