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1519/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 184/2021, de autoria do Nobre Vereador Alexandro 

Dias Martins, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Economico, Ciencia, Tecnologia e Inovagao, por meio de seu

Memorando SMDECTI N° 111/2021, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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MEMORANDO SMDECTI N° 111/2021

Cajamar, 24 de maio de 2021.

Ao Departamento Tecnico Legislative 

A/C.: Luciana Maria Coelho de Jesus Stella 

Assunto: Resposta ao Requerimento n° 184/2021

departamento 
I.FGISI..ATJVO 
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7a Sessao

Em resposta ao memorando n° 1.172/2021, emitido por Vossa S^ecretaria’datad^ de 

18 de maio de 2021 e juntado o Requerimento n° 184/2021.

Autoria: Vereador Alexandra Dias Martins

Considerando, que a capacitapao profissional represents urn meio pelo qual a 

empresa busca preparar seu profissional para desenvolver determinadas atividades de 

forma autonoma. Assim, podemos dizer que a capacitapao da a base ao profissional para 

que ele esteja apto ao trabalho.

Considerando, que a capacitapao fomenta o desenvolvimento profissional continuo, 

focando no aprimoramento e na evolupao de habilidades, capacidades tecnicas, 

emocionais e comportamentais.

Considerando, que a capacitapao prepara o individuo para atuar em diferentes 

contextos profissionais e lidar com os desafios das empresas de forma eficaz e eficiente.
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Considerando, a importancia para o profissional de estar capacitado para enfrentar 

os desafios do mercado, desenvolver solugoes habilidades, saber lidar com os problemas 

e criar oportunidades.

Observando as consideragoes acima e partindo de importancia e de entendimento 

do nivel de complexibilidade do tema, informamos que a SMDECTI esta realizando 

estudos para avaliar a possibilidade do atendimento ao referido requerimento de numero 

184/2021.

Sem mais, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideragao.

Atenciosamente,

MARIO JORGE DA SILV

Secretario Municipal de Desenrolvimento Ecorfomico, Ciencia, Tecnologia e Inovagao

UNQUEIRA
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Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa d£4_eis e 
apos deliberagao do plenario, para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado, 
para que informe sobre a possibilidade da criagao de um fundo de contribuigao 
voluntaria das empresas privadas para a implantagao de cursos de capacitagao 
profissionalizantes em nosso municipio.

JUSTIFICATIVA

Os cursos profissionalizantes tern como objetivo desenvolver 
conhecimentos, ampliar as possibilidades de conseguir emprego, aumentar anovos

chance de permanecer no mercado de trabalho, elevar a produtividade, melhorar o 
desempenho e a satisfagao com o trabalho, dar novas perspectives de ascensao 
profissional, de elevagao do salario ou de renda, contribuir para a formagao 
intelectual, tecnica, cultural e cidada das pessoas e preparar para trabalhar por 
conta propria ou montar o seu proprio negocio.

Diante do exposto e considerando a importancia do assunto em 
questao, pedimos que as informagoes requeridas nos sejam enviadas com a maior 
brevidade possivel.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 05 de maio de 2.021.
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Gabinete do Vereador Le Martins
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