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GABINETE DO VEREADOR FLORIANO PESARO
DATA: 6/08/2013 – 5’ DISCURSO

Fatec e Etec na Santa Ifigênia

Sr. Presidente da Câmara Municipal, srs. Vereadores,
telespectadores da TV Câmara, Boa Tarde.

Venho trazer uma excelente notícia sobre o ensino
técnico de nossa cidade. Ontem (5/8), o governador
Geraldo Alckmin inaugurou a nova sede do Centro Paula
Souza e a Etec (Escola Técnica Estadual) Santa Ifigênia.

As duas obras ficam na região da Nova Luz e fazem
parte do projeto de transformação do Centro da Capital.

É importante ressaltar que, além da construção dos
prédios do Centro Paula Souza e da Etec, foi feita a
recuperação e adaptação do imóvel que abriga o Centro de
Capacitação de Professores.

2

Com isso vamos ajudar a revitalizar a região. Vão
circular por ali mais de 1000 pessoas entre professores,
funcionários e alunos.
A nova Etec conta com:
-19 salas de aula,
11 laboratórios,
biblioteca e quadra poliesportiva,

Lembro que nessa mesma Etec já havíamos iniciado
as aulas com o primeiro curso de técnico de Cozinha.
Agora teremos ali ainda o curso de Eventos.
Já são 310 alunos matriculados na unidade, que foi
implantado final de 2012.

Já a nova sede do Centro Paula Souza, que é a
instituição que administra as Etecs e Fatecs no estado, foi
necessária porque estamos expandindo muito o ensino
técnico e tecnológico em todo o Estado e em particular em
nossa cidade.
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O novo prédio tem um bloco que abriga subsolo, térreo,
mezanino e quatro pavimentos da área administrativa, além
de um andar reservado ao restaurante.

O mais legal é que foi mantido um edifício ao lado da
sede para o Centro de Capacitação de Professores das
Etecs (Escolas Técnicas Estaduais). Com isso vamos
capacitar cada vez mais professores que poderão atender à
demanda crescente dos alunos e manter o nível de
excelência que encontramos nessas escolas estaduais.

A qualidade e inovação geradas ali são tamanhas que
recentemente 3 dos melhores colocados no II, um prêmio de
sustentabilidade promovido pelo Instituto Mais foram alunos
da nossa rede.
Os projetos? Etanol à Base de Resíduos Orgânicos,
CimentEco: O Cimento Ecológico, e Produção de Telha a
Partir de Fibras Vegetais e Resíduos da Construção
Civil.
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É na melhora contínua deste nível de excelência que
estamos investindo. Afinal, educação gratuita de qualidade
é um direito de todos.

Obrigado.

