CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praça Marechal Floriano Peixoto, 01 – Centro – Cep 36.150-000
Fone: 32 -3274.1132 - Geral – Tel./Fax: 32 -3274.2212 – / CNPJ: 20.434.080/0001-09
E-mail: presidência@camararionovo.gov.br

REQUERIMENTO N.º 12/2014
Autor: Eder Lima Moreira
Ref.: Cursos Técnicos e Profissionalizantes
O vereador que este subscreve requer que, após tramitação em plenário, seja
encaminhado ofício solicitando INFORMAÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL
QUANTO ÀS CONDIÇÕES PARA QUE SE INSTALE EM RIO NOVO O PRONATEC
(PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO).
JUSTIFICATIVA
O PRONATEC, conforme site oficial, é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego e foi criado pelo Governo Federal, em 2011, com o objetivo de
ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica.
Nele são oferecidos cursos gratuitos nas escolas públicas federais, estaduais e municipais,
nas unidades de ensino do SENAI, do SENAC, do SENAR e do SENAT, em instituições
privadas de ensino superior e de educação profissional técnica de nível médio.
São três tipos de curso:
Técnico para quem concluiu o ensino médio, com duração mínima de um ano;
Técnico para quem está matriculado no ensino médio, com duração mínima de um
ano;
Formação Inicial e Continuada ou qualificação profissional, para trabalhadores,
estudantes de ensino médio e beneficiários de programas federais de transferência de
renda, com duração mínima de dois meses.
Tendo em vista que Rio Novo é vizinha à cidade de São João Nepomuceno, onde existe o
Sistema S, caberia a proximidade para estabelecer parcerias neste sentido ou mesmo
verificar no Ensino Médio local se há alguma pretensão neste sentido. Desta forma,

ampliaríamos a qualificação de mão de obra da cidade vislumbrando o atendimento às
empresas que estão se instalando, bem como aquelas que advirão devido ao
funcionamento futuro do Aeroporto Regional da Zona da Mata.
Sala das sessões Messias Lopes, 12 de fevereiro de 2014.
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