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AUTORes: vereadores  Antônio José da Silva, Valdemar Teixeira de Farias e outros  

 

 

Com base no art. 125 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores abaixo 

signatários, requerem a Sua Excelência o Senhor Eduardo Rodrigues da Silva – Presidente da 

Câmara Municipal, a organização e realização de uma Audiência Pública no dia 27 de maio às 

19 horas no Plenário das Sessões desta Casa de Leis, conjuntamente com o Poder Executivo, 

Associações representativas e sindicatos das categorias profissionais, para colher sugestões da 

população sobre o interesse de cursos técnicos e profissionalizantes nas áreas da agricultura 

familiar, comercio, indústria, saúde e educação, que poderão ser ministrado pela SECITECI – 

Secretaria de Estado de Ciências, Tecnologia e Inovação – MT em nosso município. 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 

A SECITECI – Secretaria de Estado de Ciências, Tecnologia e Inovação – MT, por meio do 

oficio n.º 151/2019/GS/SECITECI/MT, datado de 01 de abril de 2019, solicitou a esta Casa de 

Leis colher informações junto a população Juinense sobre qual curso técnico e profissionalizante 

há interesse da maioria em ser oferecido em nossa cidade.  

 

Contribuir para a capacitação profissional da força de trabalho, no sentido de viabilizar 

investimentos geradores de trabalho e renda por meio das escolas profissionalizantes visando à 

empregabilidade e inclusão social, entre outros, são os objetivos da SECITECI.  

 

É oportuno e imprescindível que esta Casa de Leis realize a Audiência Pública para ouvi a 

população em seus interesses visando assim informar a SECITECI das necessidades para que 

possam incluso no plano de ação a oferta de cursos a população de Juína.  

 

Diante ao exposto, conto com apoio de todos e aprovação.  

Sala das sessões, Plenário Henrique Simionatto, 15 de Abril de 2019. 

 

 

 

ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA    VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIAS 

Vereadores autores 

Discussão e votação única em: ____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 

Assinatura do (a) presidente 

 
(   ) Indicação  

( x ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
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