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GABINETE DO VEREADOR FLORIANO PESARO 

DATA: 3/9/2013 – 5’ DISCURSO 

 

 

Etec voltada aos Esportes é inaugurada 

  

Sr. Presidente da Câmara Municipal, srs. Vereadores, 

telespectadores da TV Câmara, Boa Tarde. 

 

Na última quinta-feira (28/8), tive o prazer de 

acompanhar o Governador Geraldo Alckmin na entrega da 

primeira Escola Técnica Estadual (Etec) voltada aos 

esportes.  

 

É a Etec Curt Walter Otto Baumgart, que integra um 

Centro de Convivência, com 4.000 m² de área construída e 

projetado pelo arquiteto Ruy Ohtake. 

 

 



2 
 

Nossa cidade agora tem a primeira Escola Técnica 

Estadual (Etec) voltada aos esportes do Brasil. Fica, ali, Na 

Vila Maria, na Zona Norte. 

 

O complexo é de responsabilidade do Centro Paula 

Souza e vai formar técnicos em esportes e atividades 

físicas. Os futuros monitores poderão atuar em projetos 

esportivos, em parques ou em escolas e até ajudar nas 

ações durante a Copa do Mundo de 2014 no país. 

Como bem disse o governador, a Vila Maria ganhou um 

parque aberto à comunidade e uma escola inovadora.  

 

O projeto arquitetônico da escola tem sete quadras, 

pista de atletismo, ciclovia e caminhada, estacionamento 

para bicicletas, motos e 110 veículos. 

 

O Curso Técnico de Esportes e Atividades físicas tem 

duração de três semestres. Um curso pioneiro e importante 

para o momento dos grandes eventos esportivos que 

vivemos atualmente. 
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 A escola, que foi implantada no primeiro semestre 

deste ano, está com 121 alunos matriculados no curso, que 

foi elaborado em parceria com profissionais do Centro Paula 

Souza e da Fundação Gol de Letra, dos ex-jogadores de 

futebol Raí e Leonardo. 

 

Outro ganho importante é que os ambientes da Etec, 

além de servirem como laboratórios para os alunos, poderão 

ser utilizados pela comunidade em dias e horários 

estipulados, com atividades monitoradas de lazer e prática 

de esportes. 

 

O prédio da Etec abriga ainda: 

- oito salas de aula,  

- oito laboratórios (tênis de mesa, judô, boxe, multiuso, 

dança, expressão corporal e fitness, pilates, idiomas e 

informática),  

- biblioteca e auditório com capacidade para 115 

pessoas. 
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A escola foi construída num terreno de 72 mil m², 

cedido pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano), e recebeu investimentos de mais de 

R$ 39 milhões do Governo do Estado. 

 

Isso é agir de forma interssetorial e pelo bem comum. 

Investimento em educação de qualidade e atento às 

necessidades de nossos jovens e de nosso país. Eis o jeito 

tucano de governar. 

Obrigado. 

 


