
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

 

INDICAÇÃO Nº 0292/2019.                                        Em, 28 de maio de 2019. 
 

SOLICITA AO EXMO SR. PREFEITO A IMPLANTAÇÃO 
DA SEDE DO SENAI (SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) EM CABO FRIO.  

 
Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 

 
A Vereadora que esta subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse 

público, INDICA à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao Exmº Sr. 
Prefeito solicitando a implantação da Sede do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial) em Cabo Frio. 

 
Sala das Sessões, 28 de maio de 2019. 

 
 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO 
Vereador - Autor 

 
 
 
JUSTIFICATIVA: 

Com a informação que a Sede do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial) não será mais implantada no Município de São Pedro da Aldeia.  

Solicitamos ao Executivo que disponibilize um terreno para implantarmos a sede do 
SENAI em nosso Município, pois sabemos que esse cenário de constantes mudanças, aliado a 
um mercado competitivo, exige profissionais cada vez mais capacitados e um olhar apurado 
para enxergar as tendências que podem determinar o futuro da indústria. 

Formar o profissional completo e conduzir a indústria para o futuro é a missão do 
SENAI, a instituição do Sistema FIRJAN que oferece educação profissional e promove a 
inovação para todas as indústrias do Estado do Rio. 

Desde a aprendizagem industrial até a pós-graduação, o SENAI forma profissionais 
altamente qualificados para os diversos setores industriais, aliando a teoria da sala de aula 
com a prática intensiva em oficinas e laboratórios modernos, que refletem a realidade da 
indústria atual. No final do curso, o profissional do SENAI está pronto para qualquer desafio. 
E, ao formar o melhor profissional para a indústria, estamos, também, formando melhores 
cidadãos. 

Posto isto, queremos contar com a aprovação por parte dos nobres Vereadores e as 
providências do Poder Executivo. 

  

   

  

 


