CÂMARA MUNICIPAL DE S ORO CABA
ESTADO DE SÃO PAU C)

04 JUL. 2019
(PRESIDENTE)

REQUERIMENTO N.°:

15

Informar sobre a possibilidade de inscrição do Município no Programa
Estadual Meu Emprego
CONSIDERANDO que o "Meu Emprego" é uma plataforma que reúne,
em um só lugar, as iniciativas de qualificação profissional promovidas pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo em 2019.

CONSIDERANDO que, segundo informações extraídas do portal oficial':
Além concentrar as informações dos programas para acesso da população, o
portal também inova ao criar um sistema para registro de demandas de cursos
gratuitos de qualificação profissional. A partir da identificação das oportunidades
locais de empregabilidade e &racão de renda pelas prefeituras paulistas, a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico avaliará a oferta de qualificação para
cada localidade.
CONSIDERANDO que os cursos serão promovidos pelo Centro Paula
Souza e o município, devidamente observado o contexto econômico local e regional.
Os cursos de qualificação profissional, com duração média de 100 horas, são
promovidos pelo Estado de São Paulo em parceria com os Municípios, por meio
do Centro Paula Souza e de outras organizações. A definição dos cursos em cada
município estará alinhada ao contexto econômico local e regional e será baseada
em três pilares: valorização do trabalho, foco na empregabilidade e fomento ao
empreendedorismo.

lh://neuempregoSp gov br/index htm1#
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CONSIDERANDO que a qualificação profissional torna-se indispensável
para a (re)colocação profissional do trabalhador, especialmente em épocas de crise;

Identificar o contexto
econômico e social
do munclpio

Articular as necessidades
de qualificação para
empregabidade e/ou
empreendedorismo

Se cadastrar e registrar os
pedidos de qualificação
profissional neste Portal

Aumento das oportunidades
de trabalho e geração de
renda aos alunos

Execução dos cursos com
engajamento da prefeitura,
estado e mercado local

Os pedidos serão analisados
pelo estado para definição
dos atendimentos

CONSIDERANDO que cabe ao Município requerer tais cursos ao Estado,
devendo fazer o cadastro no portal;

MEU EMPREGO

Esqueceu sua senha?

+3 Cadastro dos Municípios

+3 Entrar
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REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, solicitando responda as questões abaixo:

1) A Prefeitura Municipal de Sorocaba tem o interesse de participar do
programa? Se sim, quando será realizado o cadastro? Qual Secretaria ficará responsável
por essa parceira?

2) Se não houver o interesse em participar, qual o motivo?

Por fim, REQUEIRO, que a resposta do presente requerimento seja feita de
forma detalhada (relacionando resposta com o número da pergunta), encaminhada
dentro do prazo legal, nos termos do § 1° do art. 34 da Lei Orgânica do Município e dos §
2° e 3° do art. 104 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba, devidamente
acompanhada dos documentos oficiais das secretarias e departamentos.

Sala das sessões, 07 de julho de 2019.
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