Requerimento
(Do Sr. Filipe Pereira)

Sugere ao Ministério da Educação e Cultura
(MEC) seja criada Escola Técnica Federal no
Município de Seropédica/RJ.

Senhor presidente,

Requeiro a V. Exª seja encaminhada ao Ministério da Educação e Cultura
(MEC) indicação anexa nos termos do artigo 113 inciso I c/c § 1º do mesmo artigo, ambos
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Nessa indicação, sugiro ao órgão do Poder
Executivo Federal a criação de escola técnica federal no Município carioca de Seropédica.

Sala das Sessões, em

de 2009.

Deputado Filipe Pereira
(PSC/RJ)

Indicação
(Do Sr. Filipe Pereira)

Sugere ao Ministério da Educação e Cultura
(MEC) seja criada escola técnica federal no
Município de Seropédica/RJ.

Excelentíssimo Senhor ministro de Estado da Educação e Cultura,

O Município de Seropédica no Estado do Rio de Janeiro tem posição
estratégica entre o Estado fluminense e paulista. Em função disso, desde sua emancipação
como Município em 1997, tem a cidade recebido recursos e incentivos no sentido de
estimular o crescimento econômico local.
Uma das medidas mais importantes que tem alterado significativamente o
cenário econômico local é a aprovação de incentivo fiscal para empresas que venham a se
instalar no Município. Seropédica está incluído no Programa de Incentivos Fiscais e
Financeiros do Estado do Rio de Janeiro, havendo particular interesse na instalação de
indústrias têxteis, de calçados e jóias, cosméticos, bens de capital, eletrônicos e produtos de
informática, bebidas em geral e gráfico na região. Hoje, há negociações efetivas com
aproximadamente 100 empresas com desejo real em instalar suas plantas produtivas no
Município.
A cidade precisa se preparar para essa nova fase econômica da microrregião.
Além da melhoria da infra-estrutura local, também faz-se mister a qualificação de pessoal
local para preencher as futuras demandas com mão-de-obra provenientes dos futuros
empreendimentos industriais. Em função disso, encaminho a V. Exª. esta indicação com o
intuito de sensibilizá-lo da necessidade de instalação de escola técnica federal no Município.
Brasília,
Deputado Filipe Pereira (PSC/RJ)

2009.

