
 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº 110/2021 

AUTORIA: VEREADORA DELAYNNE CRISTINA LEITE ANDRADE COSTA – Bancada do 

REPUBLICANOS e PL. 

Indica ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal Claudinei 
Singolano, com cópia ao Secretário Municipal de 
Administração Carlos Alberto Soares Borges a necessidade 
em realizar “parceria” com o SENAC ( Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial) com a finalidade em estar 
contemplando a capacitação de todos os munícipes, 
principalmente aos jovens acima de 14 anos habilitando-os  
por meio de cursos técnicos e profissionalizantes, 
estimulando essa população jovem e adulta a se 
prepararem para o mercado de trabalho utilizando as 
ferramentas existentes e promovendo trabalho conjunto 
entre todos os órgãos e instituições que têm algo a 
ofertar para este público Alto-garcense.  

 

     Com fundamento no que determina o Regimento Interno 
desta Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, que seja 
encaminhado expediente indicatório ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal 
Claudinei Singolano, com cópia ao Secretário Municipal de Administração Carlos 
Alberto Soares Borges a necessidade em realizar “parceria” com o SENAC ( 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) com a finalidade em estar 
contemplando a capacitação de todos os munícipes, principalmente aos jovens 
acima de 14 anos habilitando-os  por meio de cursos técnicos e 
profissionalizantes, estimulando essa população jovem e adulta a se prepararem 
para o mercado de trabalho utilizando as ferramentas existentes e 
promovendo trabalho conjunto entre todos os órgãos e instituições que têm 
algo a ofertar para este público Alto-garcense.  

 

   Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças – MT, 14 de Junho 

de 2021. 
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JUSTIFICATIVA: 

 

   Sabemos da importância em capacitar nossa população pois 
estamos vivenciando esse cenário de pandemia onde muitas famílias precisam de 
opções de trabalho e nada melhor que um curso gratuito! 
   Esta indicação que faço neste momento é pensando em 
todas essas famílias que buscam formas em driblar a dificuldade financeira nesta 
pandemia onde a maioria necessita que todos da casa ajudem de alguma forma 
buscando o aumento da renda financeira sendo suficiente para cobrir os gastos 
familiar.  

     Pensando na qualificação de todos e principalmente dos 
nossos jovens em capacitá-los para o mercado de trabalho sugiro uma parceria 
com o SENAC neste momento para recebermos de forma gratuita estes cursos 
contemplando todo o público que tem interesse em adquirir conhecimento. 

    Diante do exposto solicito o apoio dos nobres edis para a 
aprovação da presente matéria.  

 

   Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças – MT, 14 de Junho 

de 2021. 
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