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MOÇÃO Nº 009/09
Considerando que o papel dos vereadores é ajudar os munícipes a se prepararem
para uma colocação ou recolocação profissional no mercado de trabalho.
Considerando que hoje para se conseguir um emprego está cada dia mais difícil
para todos nós e sem os cursos profissionalizantes ainda se torna mais difícil.
Considerando que em nossa região, mas mais precisamente no município de
Pindamonhangaba existe a Escola SENAI que atende alguns municípios da nossa região
sendo um deles a nossa cidade de Roseira.
Considerando que nós pessoas públicas, também precisamos acreditar no
desenvolvimento e na superação de nossos jovens e adultos.
Considerando que é de muito orgulho e de grande interesse para nós roseirenses
quando uma Escola de tal gabarito e reconhecimento profissional conquistados pelos
seus cursos, se coloca a disposição para que possamos estar firmando as parcerias
necessárias para podermos estar oferecendo a nossa população a oportunidade de se
especializar profissionalmente.
E, por tantos considerandos, apresento Moção de Parabenização e apreço a
Escola Senai de Pindamonhangaba na figura de seu Diretor Paulo Sérgio Torino bem
como também ao Presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo)
que sem os mesmos tais atitudes e parcerias não seriam possíveis se não tivéssemos a
oportunidade de conhecer e apresentar para nossa cidade pessoas que sempre se
interessam no que diz respeito a estrutura Industrial do Estado de São Paulo bem como
a profissionalização da mão de obra para operacionalizar essas indústrias. Certos de que
poderemos sempre contar com a bandeira SENAI e FIESP em nosso município. Que se
dê ciência e encaminhe uma cópia dessa moção para o Senai de Pindamonhangaba, para
o Diretor Paulo Sérgio Torino e o Presidente da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo Ilmo. Sr. Paulo Skaf por tais atitudes e ações como estas que são merecedoras
de muitos aplausos e é com muita honra que dedico esta moção.
Plenário vereador João Caltabiano, 13 de abril de 2009.
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