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INDICAÇÃO Nº 61/2020
Proposição Eletrônica nº 7945

Tendo vista as dificuldades provocadas pela Pandemia, há
necessidade de promover estudos urgentes visando a instalação de cursos profissionalizantes
para atender à população de Assis, notadamente os jovens desempregados, com a finalidade
de ensinar uma profissão e ao mesmo tempo dar suporte às empresas da cidade, que
necessitam de mão de obra qualificada.
O ensino profissionalizante, é sem dúvida, uma prioridade,
notadamente na época em que estamos vivendo, onde a juventude sem horizontes e
perspectivas de futuro, ficam desempregados, muitas vezes partindo para o crime,
notadamente o tráfico de drogas, que tanto tem infelicitado centenas e centenas de famílias de
Assis e de todo Brasil, pois as drogas acabaram virando problema de saúde pública, cujo
problema as autoridades federais e estaduais viraram as costas. E os resultados são os mais
desastrosos: as penitenciarias estão superlotadas, na maioria jovens de 18 a 30 anos e
famílias destruídas. Somente em Assis a Penitenciaria e o ADP possuem mais de 1.000 jovens
presos. Gerando uma despesa enorme para o Estado.
Se fossem investidos em cursos profissionalizantes, sem dúvida, a
criminalidade diminuiria sensivelmente. Além do mais, em 1999, graças a uma luta do então
Vereador Waldir Campos da Cruz, o mesmo, com o apoio deste Vereador, que na época era
Vice-Prefeito e Secretário de Indústria, Comércio e Turismo, conseguiu-se a instalação da
Assispar, uma grande empresa na fabricação de parafusos, que foi instalada no Distrito
Industria,l gerando na época 28 empregos diretos. Infelizmente, por falta de mão de obra
qualificada, a empresa se instalou com o mesmo nome - Assispar - na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo, onde atualmente gera 42 empregos diretos e vende parafusos para
todo o Brasil. A empresa Assispar estava instalada na Rua do Mogno, no Distrito Industrial,
cujo o proprietário Jair Mendes virou amigo do ex-Vereador Wardir Cruz e é residente em São
Paulo-Capital e tem planos de montar uma industria de detergentes e materiais de limpeza, e
este vereador está para marcar uma data com o Prefeito para que o empresário Jair Mendes
inicie tratativas para se instalar em Assis.
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SOLICITA INSTALAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
PARA
ATENDER
A
POPULAÇÃO
ASSISENSE,
NOTADAMENTE OS JOVENS DESEMPREGADOS

Ante o exposto, indicamos à Mesa, nos termos regimentais, seja
oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor José Aparecido Fernandes, solicitando que Sua
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Excelência determine à Secretaria Municipal da Educação, que proceda estudos urgentes
visando a instalação de cursos profissionalizantes para atender a população assisense,
notadamente os jovens desempregados.

DR. ERNESTO BENEDITO NÓBILE
Vereador - REPUBLICANOS

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
Para conferir o original, acesse https://sapl.camaraassis.sp.gov.br/generico/proposicao_validar e informe
o número de proposição 7945.
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SALA DAS SESSÕES, em 13 de julho de 2020.
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