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ATA DA COMISSÃO ESPECIALDE ESTUDOS
Dia 12 de março de 2018 - 1º Reunião

Aos doze dias do mês de março de 2018, às 14:30 h. na Sala de Comissões da Câmara
Municipal de Ribeirão Preto, reuniram-so os membros da Comissão Especial do Estudos
Para Analisaro Viabilizara Instalação de uma Segunda Unidadeda ETEC,Vinculada
ao Centro Paula Souza - CPS, na Cidadode Ribeirão Preto,nos termos da Resolução
nº 91/2017. Integram esta CEE, o Vereador Maurício Gasparini (PSDB)- Presidente e os
Vereadores André Trindade (DEM)eJoão Batista (PP) - Membros. O Vereador Maurício
Gasparini inicia os trabalhos, cumprimentandoe agradecendoa presença de todos, em
especial dos vereadores André Trindade o João Batista, membros desta CEE aqui
presentes e diz que o objetivo dessa reunião é ouvir o depoimento doDiretor da ETEC
“José Martimiano da Silva, Professor João Ailton Lemos Ferreira, a quem agradece pela
presença e o convida para compor a mesa dos trabalhos. Em seguidao presidente daCEE,
vereador Maurício Gasparini, faz um breve relato sobre os motivos da constituição dessa
CEE. Em seguida, passa a palavra aos membros da CEE,para suas considerações iniciais
e o primeiro a fazer uso da palavra é o Vereador Andró Trindade que inicialmente
cumprimentou à todos os presentesoagradeceua presençado convidado, Professor João
Ailton. Diz o Vereador André Trindade que a ideia é trazer mais oportunidades de empregos
e qualificação para os jovens da nossa cidade. É muito importanteessa junçãodeesforços.
Disseovereador Maurício Gasparini, que foi feita uma pesquisaegostaria do iniciar o
depoimento do Professor Ailton, perguntando o que representa a ETECpara nossa cidade.
O Professor Ailton, cumprimenta a todose agradece polo convite. Informa a todosque para
1.200 vagas tivemos quase 6 mil candidatos. Temospesquisa que aproximadamente 95%
dos nossos alunossaem do curso empregados. Muitos profissionais, fazem o curso para
aperfeiçoamento. Temos correspondido as expectativas. Temos conseguido uma
notoriedade. Hoje estamos com 72 turmas. Perdemos uma turma, mas não admitimos
perder nenhuma, pois, perder40 vagas, significa 40 jovens sem oportunidados. Temosque
criar a nova ETEC. Por falta de espaço, não temos mais onde colocar alunos. Hoje temos
16 tipos de cursos. Nas aulas práticasas turmas são divididas, pois cada aula prática, são
atendidos apenas 20 alunos. Os professores são de qualidade. Para a nova ETEC já temos
26professores contratados por tempo indeterminado, 3 laboratórios fixos e 2 móveis.
Precisamos ampliarpols temos uma procura muito grande. Temos uma demanda reprimida
de aproximadamente 4 mil alunos. Quero deixarclaro que mais uma ETEC em Ribeirão
Preto nosajudaria muito, mas não resolve o problema. Temos uma oferta de um espaço,
mas seria uma extensão como as2 quejá tomos. Temos convênios com profeituras das
regiãoetemos sedo em Sertãozinho. A ETEC é bem estruturada, com base tecnológica
atual e adaptadaà nova legislação do ensino médio. Como disse,atendemos 2705 alunos,
dos quais na 341 alunos a noite e 52 alunos no poriodo diumo integral, no Sobastiã
Femandos Palma, queé umadas extensões. Poderíamos ter uma eficácia muito maior, se
tivéssemos uma segunda unidade,além de atender outros jovens. Em seguidao vereador
André Trindade, diz que faz parte de uma Comissão que trata do imóveis públicos codidos
a entidados em Riboirão Pretootam inúmeros prédios desocupados. Gostaria de saber se
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a ETECjá tem estudos paraalocalização do novo prédio e que perfil deveter este imóvel.
Em resposta,o Professor JoãoAilton, diz que tem alunos de todas as classes sociais, mas,
predominantemente da classe D. Os alunos que fazem o ETEC, vem em grande parte da
região norte. Nossa Intenção é irmos ao encontro deles. A Secretaria da Educação tem
algumas escolas que foram ficando ociosas. Algumas comunidadesforam retiradase assim
houve um deslocamento. A Escola Amélia dos Santos Musa, fica no Ipiranga e temos
interesse em ocupá-ia. Existo muitos prédios, quese fizermos uma adaptação, nos
senvria bem. Pergunta o vereador Gasparini, so quandoabre uma nova ETEG, qual seria
o número de vagas. Em resposta, diz professor, que imagina que uma nova ETEC, abriria
par volta de 1.500 a 2.000 vagas. Precisamos do um laboratório para cada turma, Uma
nova ETEC triplicaria o número de vagas.Disse ainda o professor Ailton, quea Escola do
Parlamento dessa Casa, solicita a abertura de um curso deTécnico Legislativo e nós somos
favoráveis a abertura desse curso. Disse o vereadorGasparini, esse curso de Técnico
Legislativo é reconhecido pelo govemo que devemos pensar em ETEC em termos de
Região Metropolitana. Precisamos ser regionalistas. Disse o Professor João Ailton queanova ETEC poderia so transformar em uma referência, Disse o vereador Gasparini que
estamos em 36 cidades assinando o estatuto do parlamento regional metropolitano o se
todas essas cidades fizerem um convênio com a nova ETEC,configuro um novo campo de
se olhar as demandas educacionais e de saúde. Disso 0 Prof. João Ailton, que há uma
demanda reprimida muito grande c que ofereceriamos comanova ETEC. E o grande
argumento é a região metropolitana e Ribeirão Preto é o contro regional. Diz o Prof. Ailton
que tem cidades menores como Franca, tem 2 ETEC's e uma FATECeesse é um dado
que temos. E Ribeirão é muito grande e nossa demanda reprimida é muito grande e
precisamos de novas vagas. Em seguida, passoua palavra para o vereador João Batista,
que também cumprimentou à todos e agradeceu a presença do convidado, dizendo que as
notícias são boas e com boas perspectivas. Pergunto ao senhor, que cidado tem ETEC aqui
na nossa região. Em resposta, diz que são várias, Hoje temos 7 extensões. Duas em
Ribeirão Preto, uma em Sertãozinho, Pontal, Dumont, Pradópolis e Barrinha. Na nossa
região temosunidades em Serrana, Santa Rosa de Viterbo, Orlândia e São Simão. Temos
uma equipo muito boa. Temos alguns cursos, com 10 candidatos por vaga. É uma pena,
Com uma nova ETEC,onde já temos 10 turmas no notumo, no Sebastião Fernandes Palma
e podemos abrir 10 turmas no diurno e com isso poderiamos atender uma grando parte de
jovens. Diz o vereador Gasparinl, que alguns interessados, perguntam so não poderia
instalar a nova ETEC junto com a FATEC,ou soja, no mesmo prédio. Diz o professor João
Ailton que a FATEC tem um projeto para a utilização de todosos espaços.Eles estão com
projetosdo ampliação de vagas. Diz o vereador Gasparini que essa CEE está aqui para
ajudarnessa demanda da abertura da nova ETEC. Como já informado pelo Prof. João
Ailton, o local que melhor atenderia a abertura da nova ETEC seria a Escola Estadual
Amélia dos Santos Musa. Gostariamos de chegar no Centro Paula Souza, com à
Professora Laura, com o local já determinado. Vamos marcar uma audiência com o
Secretário Estadual da Educação e gostariamosdo convidá-lo para nos acompanhar. Diz
o professor Ailton que aceita o convite. Diz aindaque no momento o melhor local para a
nova ETEC seria a Escola Musa. Dizainda o vereador Gasparini. que gostaria de solicitar
aoProf. JoãoAilton que enviasse um ofício a essa comissão, listandoas demandas e os
cursos que deveriam ser disponibilizados na nova ETEC. Em resposta, diz que devemos.
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manter os cursos que já temos, como os sarviços jurídicos, quo tem empregado muitos
jovense precisamos abrir novas vagas. Solicita também o vereador Gaspari, que como o
professor já informou no início dessa reunião, da possibilidade de fechar mais 80 vagas
aqui na nossa cidade, queremos nos manifestar oficialmente nos solidarizando. O Prof.
Agradece em nome de toda a equipe. Já temos professores contratados por concurso,excelentes professores, sendo que 30% deles tem mestrado e doutorado. Só precisamosde um novo prédio e uma nova administração. Isso seria fundamental para Ribeirão Proto
porque conseguiriamos novas vagas. O vereadorAndré Trindadeeovereador João Batista,
agradecemedizem que podem contar com todo o apoio e empenho dessa Comissão. O
professor Ailton agradeco e se coloca à disposição para qualquer esclarecimento que se

——fizer necessário, Por fim, o Presidente da CEE, vereador Maurício Gasparini, agradece atodos e agradece presença do ProfessorAiltonediz que conhece a ETEC, pola qual tenho
imensa admiração e desde que me elegi vereador fui convidado para sero represento do
Poder Legislativo junto ao Conselho da ETEC e acompanhoaseriedadedo trabalho que éfeito por toda a equipe, sob a direção do Professor João Aiton e resultado veio através dos
últimos números que foram apresentadosa nível nacional, nos dando o orgulho dedizer
que temos à melhorETEC do Brasil. Não podemos deixar que esse centro de excelência
fique sufocado por uma demanda reprimida. Precisamos expandir para os nossos jovons éestaremoscolaborando com uma mãodeobra queé escassa em alguns setores. Saímos
daqui hoje, com o a missão de ofciar ao secretário da Educação Professor José Renato
Nalini o a Professora Simone da Divisão Regional do Ensino, para agendarmos uma
reunião onde será feito a indicação oficial da Escola Estadual Amélia dos Santos Musa,
paraser sededa nova ETECde Ribeirão Preto. Assim que tivermosa data entraremos em
contato com o Professor. Agradecendo a todos os presentes, o presídento encerra à
presente reunião. À integra dessa reunião foigravada em mídia dudiovisual o encontra-se
anexada, fazendo parte integrante dessa ata. Nada mais havendo, nem interessados am
se manifestar, a reunião foi-pncerrqda às-15:35 horas, da qual para constar, eu Emir
Aparecida Martins Paulino (C)lc==/1<<-sêrtidora desta CMRP, lavri a prosente ata
que depeis do ida e aprovada, val assinada polo Presidenterdosta CEE.
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