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ESTADO DA BAHIA
cÂuaRa MUNtctpAL DE ALAGoTNHAS

MOçAO No. 009 t2022.

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, interpretando o
sentimento do povo que representa por outorg a, faz inserir nos seus Anais,
MOÇÃO DE LOUVOR E APLAUSOS AO GTUPO CETASS
EMPREENDIMENTOS.

O Grupo CETASS Empreendimentos iniciou suas atividades em 1ggg,
tendo como fundadora a professora e pedagoga Maria do Socorro Adorno
Cerqueira que idealizou o projeto inicialmente na cidade Salvador, com a criação
da Escola SETE

A partir de um trabalho pedagogico de qualidade, a idealizadora deu
continuidade ao seu sonho na cidade de Aragoinhas-BA, onde expandiu o Grupo
CETASS Empreendimentos em todo o territorio litoral Norte/Agreste Baiano.

Hoje somos um Grupo Educacionar de referência em educação,
contemplando a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e formação
técnica' Desse modo, desde sua fundação o nosso Grupo já realizou o sonho de
mais de 5 mil jovens, inserindo profissionais capacitados para atuar no mercado
de trabalho por todo territorio nacional e internacional.

o CETASS é uma lnstituição de Ensino de Educação profissional
credenciada pero conserho de Educação do estado da Bahia (CEE/BA) e
cadastrado no srsrEC, sistema Nacionar de rnformaçÕes da Educação
Profissional.

A proposta do CETASS é ser um centro de excerência em Educação
Pi'ofissional que visa formar tecnicos e empreendedores conscientes de suas
potenctalidades, sendo éticos em suas açÕes e competentes em suas realizaçÕes.
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O CETASS oferta os melhores cursos técnicos do mercado de ensino de

educação profissional. O nosso portifolio oferta mais de 14 cursos. Os mais
procurados são o de Enfermagem, Radiologia, Análises Clínicas, Mecânica e
Segurança do Trabalho.

A lnstituição também tem cursos de curta duração como o de Massoterapia,

Atendente de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal, Logística e TransaçÕes

Mobiliárias. Além disso, o cliente tem a opção de fazer o curso de Saúde Bucal,

Eletrônica, Nutrição e Dietética, Eletrônica e Meio Ambiente.

Dê-se ciência desta Moção aos diretores do Grupo CETASS, ao corpo de
funcionários e as autoridades constituídas de nossa cidade.

Sala das Sessões, em 17 de maio de 2022.
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Andersdn Balueiro
Vereador autor.
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