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Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 

 
O Vereador que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, ouvindo o Plenário, INDICA a Exmª. Srª. Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, Prefeita 

Municipal, ao SEBRAE, SENAI, SESC, SENAC, SENAR, e a Secretaria de Estado de 
Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social, no sentido de buscar parceria e 
unirem esforços a fim de que seja realizados cursos de qualificações destinados a jovens 

e adultos no município de Poconé-MT, voltados para balconistas, recepcionistas, 
vendedores, operadores de caixas, eletricidades automotivas, construção civil, 

enfermagem, eletricistas, informática, mecânica e outros. 
 
Esses cursos são importantes para quem está iniciando a vida 

profissional, para quem desejar se aperfeiçoar em determinada área ou para quem já está 
no ensino médio e deseja ter um conhecimento mais técnico e prático das diversas 
atividades. Deverão promover um estudo a fim de verificar quais cursos são ideais para 

qualificar nossos jovens e adultos conforme a nossa demanda, o nosso mercado de 
trabalho, visando qualificar, promover bens estar social e disponibilizar uma boa 

educação profissional aos jovens e adultos.  
 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 10 de junho de 2016. 
 

 
                         Ver. Márcio Fernandes “Marcinho”, do PMDB      

 

 

 


