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Em 27 de abril de 2006.

“PARA DISCUTIR A IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA
TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE DE RONDÔNIA”.

Presidência do Sr.
Nereu Klosinski – Deputado

(Às 10 horas e 31 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Edison
Gazoni (PDT), Marcos Donadon (PMDB),  Carlão de Oliveira
(PSL).

O SR. PRESIDENTE (Nereu Klosinski) – Declaro
aberta esta Audiência Pública para discutir a implantação da
Escola Técnica Profissionalizante. Esta Audiência Pública atende
a requerimento formulado por nós, Deputado estadual Nereu
Klosinski.

Vamos convidar a Senadora Fátima Cleide para
compor a Mesa. Queremos convidar o Deputado Federal
Eduardo Valverde. Queremos convidar o Sr. Roberto Eduardo
Sobrinho, Prefeito de Porto Velho. Queremos convidar o Sr.
Eliezer Moreira Pacheco, Secretário de Educação Profissional

e Tecnológica do Ministério da Educação. Queremos convidar
o Sr. Itamar Santos Ferreira, Presidente da Central Única dos
Trabalhadores. Queremos convidar o Sr. Israel Trindade
Lourenço, Presidente da União Rondoniense dos Estudantes
Secundarista – UERES. Queremos convidar o Professor José
Ribamar Oliveira, Diretor da Escola Agrotécnica Federal de
Colorado do Oeste.

Queremos registrar a presença da Professora Cristiane
Maria Guilherme, representando a FIMCA; da Sra. Áurea
Rodrigues Parentes, representando o Sindicato de Empresa
Terceirizadas de Rondônia; o Sr. Manoel Santana, Presidente
do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios; o Sr. Antônio
Belarmino Neto, Presidente do Sindicato dos Servidores do
Ministério Público do Estado de Rondônia; o Sr. Hilton Gomes
Pereira, Diretor Regional do SENAC; O Sr. João Anselmo de
Oliveira Cavalcante, representante legal da Escola Sindical Chico
Mendes; a Sra. Adriane Correia da Silva, Coordenadora do
Curso de Educação Física da ULBRA; o Sr. Gleisson Cardoso
Rubin, Coordenador Geral de Supervisão das Instituições
Federais e Educação Tecnológica; Sra. Sonia Maria Martins,
Gerente Executiva do INSS; O Sr. Antônio Acácio Amaral,
Presidente da Força Sindical.

Gostaríamos inicialmente de fazer uma breve abertura,
dizer que convocamos esta Audiência Pública justamente para
discutir com a Sociedade Civil, com o Movimento Organizado,
com a Administração Federal que aqui como seu representante
a implantação da Escola Técnica Profissionalizante no município
de Porto Velho. Dada a importância que será uma Escola Técnica
funcionando no município de Porto Velho, temos a certeza de
que de fato há necessidade de fazermos esta discussão onde
haja a participação do Movimento Social Organizado, onde haja
participação dos estudantes, dos representantes da classe
estudantil, da Educação, enfim, de todas as autoridades que
sem dúvida nenhuma têm o compromisso com a educação.

Nós gostaríamos agora de passar a palavra aqui aos
componentes da Mesa, inicialmente ao professor José Ribamar
Oliveira.
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O SR. JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA – Bom dia a todos.
Senadora Fátima Cleide, Deputado Eduardo Valverde, Prefeito
Roberto Sobrinho, Professor Eliezer, em nome do qual eu
cumprimento os demais componentes da Mesa.

Nós gostaríamos aqui de ressaltar a importância de
uma instituição federal de ensino, dentro de uma
contextualização, dentro de uma comunidade em que deverá
buscar a formação profissional, a preparação dos nossos jovens
para que eles possam estar ingressando no mundo do trabalho
e dando a sua contribuição para a melhoria da qualidade de
vida da comunidade para o desenvolvimento da comunidade e
dizer que esse programa, que essa retomada da expansão da
rede profissional de educação no país é uma iniciativa de grande
relevância, uma iniciativa que ficou adormecida por um certo
tempo, mas graças aí ao compromisso do Governo Lula, ao
compromisso do Ministério da Educação de retomar esse grande
projeto, um projeto que com certeza ele trará grandes
contribuições, não apenas para Porto Velho com a criação da
Escola Técnica, mas para todas as comunidades do País em
que serão beneficiadas com a instalação das Escolas Técnicas
e Agrotécnicas.

Nós só gostaríamos aqui de dizer que a Escola
Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste ela está funcionando
há 10 anos, tem dado uma contribuição significativa para o
desenvolvimento deste Estado, os nossos egressos estão aí no
mercado de trabalho contribuindo com o desenvolvimento do
Estado, e dizer que nós seremos um parceiro na implantação
desse projeto, estaremos lá contribuindo com a nossa
experiência, com os trabalhos que são desenvolvidos na escola
para que a gente tenha efetivamente uma escola que seja
implantada, que seja levada em consideração a discussão
dentro dos segmentos sociais, a discussão com a comunidade
para que a gente tenha uma escola participativa, uma escola
democrática e que verdadeiramente possa oportunizar aí os
nossos jovens a terem a formação profissional e tecnológica
necessária para o grande avanço, para o grande
desenvolvimento do município de Porto Velho, e porque não
dizer do Estado de Rondônia.

Muito obrigado.

O SR. NEREU KLOSINSKI – A gente gostaria só aqui
de fazer um pedido, era até para melhorar nossa organização,
depois a gente até cede o espaço novamente para o Ribamar,
se ele quiser pedir para os componentes da Mesa, para nós
assistirmos inicialmente uma exposição aqui, depois a gente
volta à Mesa para os comentários, para fazer a abertura dos
comentários, já faz numa só para ficar mais rápido o debate.

Nós gostaríamos de aproveitar até a oportunidade para
dizer que nós estamos conectados com 37 Câmaras Municipais
pelo Programa Intercâmaras, esta Audiência Pública está sendo
transmitida pela internet no site da Assembléia Legislativa
também.

O SR. ELIEZER PACHECO – Bom dia a todos e a todas.
Quero saudar o ilustre Deputado que preside esta Sessão, o
Sr. Prefeito Municipal, Senadora Fátima Cleide, Deputado
Eduardo Valverde, demais Parlamentares que se fazem
presentes, senhores e senhoras, lideranças sindicais.

Registrar em primeiro lugar a nossa imensa satisfação
de estarmos aqui em Porto Velho participando desta solenidade
que certamente marcará brevemente a história deste Estado
no rumo do seu desenvolvimento, já que uma Escola Técnica
Federal, que é uma escola que se integrará à rede de melhor
qualidade de ensino deste país. Os últimos exames do ENEM
demonstraram claramente que as melhores escolas deste país
são escolas da rede federal, não são da rede privada ou da
rede estadual, são da rede federal.  E essa escola será instalada
com as mesmas condições e com as mesmas exigências de
qualidade de todas aquelas escolas que compõem essa rede
que orgulha a todos nós e que sem exceção todo o país onde
se instala exerce um papel de indutor do desenvolvimento local,
regional, muito acentuado.

Essa expansão extraordinária que hoje vivemos na
educação brasileira é importante que se diga que o nosso país
ele vive uma verdadeira revolução na área da educação, aliás
este país é um país cheio de ironia na sua história, quem
proclamou a independência foi o príncipe herdeiro da coroa
portuguesa, quem aboliu a escravidão foi uma princesa
escravista que tinha dezenas de escravos nas suas fazendas.
A República foi gerada por um Marechal monarquista, muito
amigo do Imperador, por sinal, foi o nosso primeiro Presidente,
Marechal Deodoro da Fonseca; o Presidente da transição da
ditadura militar para o Estado Democrático de Direito, o Senador
Sarney que era até há pouco tempo o Presidente da ARENA, o
partido da ditadura, e a grande revolução da educação neste
país está sendo feita por um torneiro mecânico que não teve
essa oportunidade que outros tiveram de estudar, de ter acesso
à educação formal, mas teve a sensibilidade de entender a
importância da educação no projeto de desenvolvimento
autônomo, democrático, e inclusive no qual certamente a
educação desempenha um papel estratégico.

Nós temos no nosso País uma elite que é muito perversa
que é responsável por termos num país que hoje é a 10ª, a
11ª economia mundial, uma distribuição de renda que só não
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é pior que a de Uganda, na África, que é pior que de qualquer
outro país da África, da América Latina, do Oriente. E essa
elite, que é insensível aos problemas sociais, que impôs ao
nosso país um discurso que prega ao Estado o mínimo, que
diz: “que todo o funcionário, até que prove o contrário, é
vagabundo”.  Que diz que o Governo tem que investir em
extinções estatais, que não tem que ampliar o Estado.  Agora,
é óbvio que os setores privilegiados deste país não precisam
do Estado, eles têm saúde privada, eles têm educação privada,
eles têm transporte privado, eles têm segurança privada. Agora,
os trabalhadores, aqueles que vivem do seu trabalho só terão
condições de reduzir a brutal má distribuição de renda que
impera no nosso país através de uma forte intervenção do
Estado brasileiro, investindo em projetos que levem ao
desenvolvimento, que levem a oportunidade de trabalho e de
crescimento de seu patrimônio cultural através de uma ação
do Estado.

É por isso que este país vive, como eu dizia, uma
revolução na educação brasileira.  O FUNDEP, que é um sonho
de todos nós educadores, está aqui a Senadora Fátima Cleide,
que é militante dessa área, como eu também sou dessa área,
a cerca de 12 anos atrás a CNTE aprovou em congresso pela
primeira vez a luta pelo FUNDEP, embora aí sejam todos
educadores, isto é levar o financiamento não apenas para o
fundamental, que foi importante e que levou a universalização
do acesso, a universalização fundamental, mas para a creche,
educação infantil e para o ensino médio. Porque nós sabemos
que quanto mais anos de creche e de ensino na educação
infantil, mais anos de escolaridade a pessoa terá lá para frente,
ela é decisiva, portanto, no progresso intelectual, escolar das
pessoas que pretendem se dedicar a estudar.

O FUNDEB, foi aprovado com apenas cinco votos contra
na Câmara dos Deputados, está para ser aprovado no Senado,
e causará uma mudança profunda, radical na educação
brasileira, criando condições para a universalização da
educação infantil e condições para ampliar significativamente
o ensino médio. O ensino fundamental, que era de oito anos,
numa situação atípica em relação aos demais países do mundo,
inclusive na América Latina, todos os países têm pelo menos
nove anos de ensino fundamental, nós conseguimos superar
esse problema, e já está em vigor a lei que determina que o
ingresso no ensino fundamental será aos seis anos e que as
crianças deverão permanecer obrigatoriamente nove anos no
ensino fundamental. Investimentos massivos nas formações
de professores, na formação de gestores das Escolas Publicas,
o Projeto Presença que está cadastrando ou já cadastrou as
crianças de todo ensino fundamental brasileiro, permitindo uma
distribuição mais correta dos nossos programas de bolsa, como
o Bolsa Família e outras. Melhorias significativas na merenda
escolar, nos valores per capita da merenda escolar, do
transporte escolar, o SAEBE, essa avaliação do ensino
fundamental que era feita mostralmente continua sendo feita
mostralmente para não se perder a série histórica, mas já
este ano, perdão, já o ano passado foi aplicado na quarta e
oitava séries de todas as escolas de ensino fundamental deste
país, possibilitando que a partir de agora cada Secretário
Municipal de Educação, Secretário Estadual de Educação receba
um boletim de desempenho escola por escola de sua rede,
possibilitando definir políticas que melhorem o desempenho
daquelas escolas que eventualmente não o tiveram. É um avanço

extraordinário chamado SAEBE UNIVERSAL, o ensino médio
apesar de nós não termos ainda, o FUNDEP já no ano passado
chamado FUNDEBINHO. O Governo passou em torno de
R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) para enfrentar
o estrangulamento do ensino médio no nosso país.

Na educação profissional tecnológica, o PROEP, que foi
protagonista de tantas maracutaias neste país, que e o
programa de expansão do ensino profissional, porque o Governo
anterior que obteve quinhentos milhões de dólares do BID
privilegiou na distribuição desse dinheiro as instituições privadas
e comunitárias, e os problemas não são as comunitárias ou
privadas sérias, mas foram aquelas centenas que foram
constituídas no país para receber dinheiro e hoje o resultado
que nós encontramos foram centenas de escolas inacabadas
no país. Esse projeto foi recuperado, serão entregues todos os
projetos do ‘PROEP’ em dia, final deste ano, e dezoito escolas
cujos gestores não têm condições de colocar a escola em
funcionamento o Governo está federalizando e transformando
em escolas técnicas ou em unidades centralizadas DCEFET.
Isso levou inclusive o BID a nos procurar e nos oferecer a
oportunidade de um novo PROEP, que nós já entregamos
inclusive a carta consulta e provavelmente teremos 300 milhões
de dólares para o próximo ano, mas que serão investidos
basicamente nas redes públicas federal, estadual e municipal.
Porque aonde nós investimos o PROEP não tivemos nenhum
problema, os problemas que nós tivemos com o PROEP foram
todos nas escolas comunitárias e privadas, não em todas
comunitárias, não em todas privadas, faça-se justiça, porque
há as comunitárias e privadas que são sérias evidentemente.

Mas não cabe ao Poder Público privilegiar o
investimento desses recursos na escola privada ou na escola
comunitária. A expansão, eu não vou me referir a ela porque o
Gleisson, que é o Coordenador da nossa rede, vai apresentar
para vocês um power point com todo o plano de expansão,
são 60 novas escolas até o ano que vem, aumentando a nossa
rede que nós dirigimos diretamente de 142 escolas para 202
escolas, num aumento em torno de 60%, que é o maior
aumento da história dessa rede. Serão, ao longo de 4 anos, 10
mil novos cargos. Nós tínhamos escolas que funcionavam, 11
escolas para ser mais preciso, que funcionavam há dez anos
sem nenhum cargo. Se o senhor me perguntar como é que
isso acontecia? Os professores todos eram colocados pelos
municípios ou contratados temporariamente. Isso será zerado
agora com os novos concursos que haverão.

Estamos iniciando este ano o PROEJA, que será uma
revolução na educação do ensino médio neste país. Nós temos
no país 61, 62 milhões de brasileiros que têm o fundamental,
mas não têm o ensino médio. É o jovem trabalhador, esse ele
não retorna ao ensino médio, ele não vai ficar 4, 5 anos fazendo
ensino médio para depois enfrentar um vestibular numa
instituição privada que provavelmente não vai consegui pagar.
Então, se ele volta, a evasão é muito grande. O PROEJA é o
EJA, isso é 2 anos, 2 anos e meio em que de forma integrada
ele fará o ensino profissional gratuito através de uma instituição
de ensino público nossa. Então ele retorna, mas ele vai está
vindo ali no ano que vem já a melhoria da empregabilidade
dele e da renda dele, porque ele sairá após a conclusão do
ensino médio com o certificado de CEFET de uma instituição
federal, de uma agrotécnica lhe dando uma profissão. Então o
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PROEJA nós queremos trazer milhares e milhares de adultos,
de jovens adultos para concluir o ensino fundamental.

Estamos começando pela rede federal. A rede federal
no primeiro ano já tem que destinar no mínimo 10% das suas
vagas para o PROEJA e aí vai aumentar progressivamente. A
Escola de Fábrica é um programa também de enorme sucesso.
Na educação superior são 40 novos campi implantados neste
país, depois da estagnação de muitos anos. O PROUNI foram
160 mil bolsas no primeiro ano.

Este ano, no primeiro semestre já distribuímos 90 mil
bolsas. Chegaremos, portanto, a cento e poucas mil bolsas. É
o maior programa de bolsa da história deste país. Nunca houve
um programa de bolsa. Serão ao longo de quatro anos,
portanto, algo em torno de 450 mil bolsas para estudantes que
não conseguiram passar nem na porta de uma universidade
privada porque é baixa e baixíssima renda o PROUNI. Muitos
colegas meus, professores, que sou professor da rede estadual
do Rio Grande do Sul, me procuram para se queixar que os
filhos deles não têm acesso ao PROUNI, mas eu digo: está
certo, o PROUNI não é nem para os nossos filhos, o PROUNI é
para os filhos do trabalhador, do desempregado, daquele que
não tem a menor chance de fazer um curso superior. É para
esse que é o PROUNI. E é um programa hoje consolidado.
Apesar disso, não se abriu mão do FIES, que é um programa
de financiamento, não de bolsa, é um programa de
financiamento que era destinado basicamente a classe média.
Hoje o FIES, que passou de 800 milhões em 2004 para 1 bilhão
e 300 milhões em 2005 e está sendo voltado para ajudar aqueles
estudantes, aqueles estudantes que pelo PROUNI eles
receberam 50% de bolsa, e o FIES está complementando
aqueles que não tiveram 100% de bolsa pelo PROUNI, pela
renda, o FIES está financiando e complementando.

Além da bolsa permanência que já começou a entrar
em vigor este ano para o estudante do PROUNI, porque
evidentemente são estudantes muito pobres e eles têm
dificuldades de se manter na universidade hoje, portanto, já
existe essa bolsa. O sistema de avaliação, que mudou
radicalmente através dos sinais, não vou nem me meter nisso,
mas é passar por sinais em relação ao provão é que nem passar
do carro de boi para o supersônico, em termos de complexidade,
de sofisticação. O programa Brasil Alfabetizado, a ampliação
do EJA, enfim, são medidas que estão inseridas dentro de um
projeto de Nação.

O Presidente Lula tem dito que investimento, recurso
para a educação não são gastos, são investimentos. É
investimento que se faz no futuro do país. E é por isso que ele
tem ser ampliado enormemente os investimentos nesta área,
neste país. É por isso que eu dizia no começo, naturalmente
todos nós temos a nossa avaliação do Governo, que é próprio
da democracia. Agora, uma coisa o Governo Lula já segurou:
é um lugar na história como um Governo que mais fez pela
educação na história deste país. É o Governo que mais investiu,
que mais professores nomeou e que mais equipamentos chegou
para as escolas. Eu poderia ficar horas falando para vocês, os
milhares de DVD’s e de computadores que mandaram para as
escolas, os livros de ensino médio, os nossos alunos nunca
tiveram livros de ensino médio, hoje estão recebendo
gratuitamente os livros do ensino médio. Enfim, são coisas
que orgulham a nós que trabalhamos no Ministério da Educação,
que é um Ministério que cumpriu e superou todas as metas do

programa de Governo, que ás vezes a gente esquece que na
democracia a nossa obrigação é cumprir o que está no
programa. Afinal é para isso que o eleitor nos elege. O Ministério
da Educação cumpriu e superou todas as metas do programa
de Governo proposto pelo então candidato Luiz Inácio Lula da
Silva.

Eu vou pedir para que o Gleisson complemente a nossa
apresentação, apresentando o nosso programa de expansão
na educação profissional tecnológica.

O SR. GLEISSON CARDOSO RUBIN – Bom dia a todos.
Quero também agradecer aqui a oportunidade em trazer
informações sobre esse que nós consideramos um dos projetos
mais ambiciosos do Ministério da Educação. Ambicioso e que
vem já com um certo atraso. Afinal, esse período de ‘dormição’,
a que o nosso colega Ribamar se referia, de investimentos
maciços na área de educação profissional e tecnológica, foi na
opinião de todos os dirigentes no Ministério da Educação um
período demasiadamente longo.

Nós não poderíamos ter permanecido por quase duas
décadas sem investimentos direcionados para a formação
profissional e tecnológica, principalmente no caso das
instituições que estão localizadas nas regiões menos assistidas
e que dispõe de menos possibilidades de acesso ao ensino
superior, à formação profissional e tecnológica.

Eu tenho uma apresentação que é direcionada para
um tempo um pouco maior do que acredito dispor. Vou precisar
fazê-la de uma forma mais sintética, objetiva, em alguns
momentos passar talvez de uma maneira mais superficial pelas
informações, mas eu espero que possa contribuir para o debate
que virá em seguida a respeito da implantação da Escola Técnica
Federal de Rondônia. E já adianto aqui uma particularidade:
será a segunda vez que essa Escola será criada, nós vamos
precisar criar uma escola que no passado já foi objeto de
deliberação pelo Governo, mas que infelizmente não saiu do
papel. Vamos ver se dessa vez a escola surge como instituição
de fato.

O Governo está trabalhando numa perspectiva de criar
num período de dois anos, 2006 e 2007, 42 novas instituições,
sendo 05 Escolas Técnicas Federais, uma aqui em Rondônia,
outra no Acre, outra no Amapá, outra em Mato Grosso do Sul
e outra na região metropolitana de Porto Alegre; quatro Escolas
Agrotécnicas Federais, Mato Grosso do Sul, Pará, Distrito
Federal e Maranhão, e 33 unidades de ensino descentralizadas.
Essas unidades de ensino descentralizadas são as extensões
do CEFETs, um modelo de instituição que até pouco tempo
atrás não era de conhecimento tão marcado na nossa
população, mas que pelos resultados alcançados,
principalmente nos últimos anos, tem sido cada vez mais
sinônimo de uma instituição de reconhecida qualidade e
notoriedade no cenário educacional brasileiro. Serão então 42
instituições inteiramente novas, às quais serão somadas outras
18 escolas construídas pelo programa de expansão da educação
profissional, o PROEP, e que estavam até então sob a
responsabilidade de instituições comunitárias ou privadas, mas
que não cumpriram a contento a sua obrigação de oferta de
no mínimo 50% das vagas de forma gratuita. Essas escolas,
em nome do interesse público e para que possam cumprir com
o programa social para o qual foram criadas, estão sendo
transferidas para o segmento federal e aí nós chegamos ao
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número que o Secretário anunciou de 60 novas instituições.
Esse conjunto de instituições, essas 42 escolas novas mais as
18 que virão do PROEP, elas deverão disponibilizar ao aluno
brasileiro quase 75 mil novas vagas aí contando apenas os
cursos técnicos e tecnológicos da educação profissional, isso
não inclui os cursos de formação inicial e continuadas; as
qualificações profissionais de curta duração, os programas de
elevação de escolaridade dos trabalhadores e trabalhadoras
brasileiros.

Para que essas vagas possam ser ofertadas com
qualidade sem que aja um estrangulamento da capacidade
dessas instituições, serão criados 5.513 postos de trabalho,
dos quais mais de dois mil para professores. Em quatro anos,
a proposta é de criação de 10 mil cargos de professor e de
técnico administrativo. Para os senhores e senhoras terem uma
idéia, entre 1994 e 2002 foram criados 10 cargos na rede federal
para constituição de uma parte do quadro da Escola Técnica
Federal de Palmas, 10 nós vamos criar 10 mil cargos nos
próximos quatro anos. Essas escolas deverão ter uma área de
abrangência que chegará a quase um terço dos municípios do
país, em torno de 1500 municípios.

Muitos prefeitos perguntam como é definida esta área
de abrangência de 1500 municípios. Vamos dar o exemplo: o
que vocês vêem aí, o mapa do Estado de Santa Catarina, com
o detalhamento das suas mesorregiões, tal como definido pelo
IBGE. No plano de expansão está prevista a implantação de
uma unidade do CEFET em Santa Catarina, no município de
Joinvile, está ali marcadinho com um ponto em vermelho, o
município de Joinvile ele está então na região, na mesorregião
denominada Norte Catarinense.

Vamos dar um zoom na região, na mesorregião Norte
Catarinense, em amarelo, a área geográfica do município de
Joinvile. Se nós traçarmos ao redor tendo Joinvile como centro,
se nós traçarmos uma área de abrangência definida por um
raio de 80 quilômetros, nós teríamos 13 municípios sob a área
de influência não do município de Joinvile, mas da Escola que
será instalada em Joinvile. Esse raio de abrangência ele pode
ser maior ou menor conforme a densidade populacional, da
localidade aonde a escola será instalada, Ee:’ claro que em
termos de Região Norte, principalmente em termos de região
amazônica, 80 quilômetros muitas vezes você não sai do próprio
município, mas nas áreas em que há um adensamento de
municípios, Minas, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, um raio
de 80 quilômetros chega a ser um raio muito abrangente porque
pega uma quantidade de municípios tão grande que dificilmente
a escola teria a capacidade de suportar toda a demanda
decorrente. Então esse raio ele é variável, na média 80
quilômetros, apenas a título de exemplificação, e fazendo isso
para as 42 unidades previstas é que nós chegamos a um número
aproximado de 1500 municípios abrangidos, isso porque uma
Escola Federal, em que pese o fato de ela estar instalada em
um determinado município, ela não é uma escola do município,
ela é uma escola do país que atende àquela região. Então a
sua influência ela extrapola dos limites geográficos dos
municípios e em muitos casos do próprio Estado. O professor
Ribamar, que é de Colorado D’Oeste, pode testemunhar bem
esse fato, imagino que na escola de Colorado D’Oeste deve ter
aluno também de Mato Grosso, alunos daqui da Região Norte

do Estado de Rondônia, então é uma escola com uma área de
abrangência grande. Onde está o problema? É que essa área
de abrangência hoje está grande demais, os alunos precisam
se deslocar 300, 400 quilômetros para estudar nas instituições,
e o que nós queremos com o plano de expansão é uma
distribuição geográfica mais equilibrada, mais justa e indutora
de desenvolvimento local e regional.

Para que essa proposta se concretize, se materialize,
o Ministério da Educação estará investindo nos próximos dois
anos R$ 100.000,00 na construção e adaptação de espaços
físicos, colocação de equipamentos mobiliários, toda a estrutura
necessária para que essas escolas funcionem com qualidade
compatível a das outras escolas já existentes. Desses cem
milhões, cinqüenta e sete já estão sendo empregados neste
ano, já foram repassados e as obras estão acontecendo. Nós
temos neste momento 28 obras em andamento. Essas 28 obras
estão distribuídas em 19 ou 20 unidades da Federação, talvez
uma marca desse plano de expansão poderia ser sintetizada
pela frase a educação profissional e tecnológica”, hoje ela chega
a todos os cantos do país. Serão nesses próximos dois anos 67
milhões de recursos humanos e isso é apenas o início dos
investimentos. Aí está a parte mais cara, embora o Presidente
não nos autorize a falar em custos, mas ai está a parte mais
significativa, mas expressiva dos investimentos nessas
instituições, R$67.000,000,00 é apenas para começar, porque
quando todas essas escolas estiverem em funcionamento pleno,
o gasto com o pessoal será de R$162.000,000,00 ano. Então
com R$100.000,00 que o Governo investe agora para construir
representam uma parcela muito pequena do compromisso que
ele assume para o futuro próximo de investimentos na parte
de recursos humanos para essas instituições.

Essa é uma parte importantíssima, talvez aqui esteja
o coração do plano de expansão. Por que ele foi constituído? A
quem ele se destina? E em que bases ele se assenta? As linhas
de atuação prioritárias são essas três que estão aí postas,
porque foram essas as razões principais que levaram o Governo
a investir na educação profissional e tecnológica. Nós temos
até hoje quatro Estados da Federação que não possuem
nenhuma instituição federal de educação tecnológica, de
nenhuma formatação, nem Escola Técnica, nem escola
Agrotécnica, nem unidade descentralizada, é o caso do Acre,
do Amapá, do Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal. Nós
não estamos falando de um modelo de instituição que é novo
no país, as instituições de educação tecnológica estão prestes
a completar 100 anos, são mais antigas que as próprias
Universidades Federais. Primeiro chegou a escola Técnica no
Brasil, depois chegou o ensino superior e em que pese nós
estarmos aí às portas do centenário dessa rede de educação
profissional e tecnológica, por incrível que isso possa parecer,
ainda hoje quatro Estados não contam com nenhuma instituição
de educação profissional e tecnológica, mas adiante nós vamos
ver porque esse desenho se perpetuou. Mas nós queremos
que as escolas cheguem aos municípios mais interioranos e aí,
sim, está uma estratégia efetiva, uma estratégia concreta para
fixar os talentos nas suas cidades natais, nas suas regiões de
origem. Não adianta nós empreendermos um discurso de que
o inchaço dos grandes centros urbanos tem que ser combatido
se nós não olharmos que esse combate tem que começar na
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raiz dos movimentos migratórios. E a raiz dos movimentos
migratórios está na falta de oportunidades educacionais das
regiões mais interioranas. Nos casos, e são poucos, nos casos
em que a implantação da escola se dirigir para uma Capital,
com certeza a localidade escolhida deverá ser a periferia dos
grandes centros urbanos. Então nós temos nesse plano de
expansão escolas projetadas para o Rio de Janeiro. Para que
lugar? A Zona Sul? Não, Baixada Fluminense. Temos escolas
para Natal, para onde? Ali para região turística das praias? De
forma alguma. Ponta Negra? Não, para zona norte de Natal
onde estão 400 mil pessoas de classes “D” e “E”. Em Campos
de Goytacazes nas regiões mais pobres das cidades e assim
por diante.

Essas escolas, até pela característica de serem escolas
voltadas para as classes menos assistidas da população, deverão
ter alguns compromissos com o Ministério da Educação. Primeiro
compromisso, boa parte das suas vagas serão reservadas para
programas de profissionalização de jovens e adultos. Das 74
mil vagas, em torno de 30 mil deverão ser ofertadas no âmbito
do programa que nós  chamamos de PROEJA, que é a
profissionalização daquelas pessoas que por diversas razões
perderam a oportunidade ou foram excluídas dos canais de
acesso à educação formal na idade mais adequada. Os cursos
que serão abertos por essas instituições já deverão estar
atentos às demandas de nível local ou regional, deverá haver
uma sintonia dos cursos oferecidos com os chamados arranjos
produtivos locais ou, como o Ministério do Trabalho prefere
definir, “Arcos Ocupacionais”. Seja como for, as novas escolas
deverão ter em mente que não adianta formar para mercados
que não existem. Os cursos deverão, tanto quanto possível,
trilhar o caminho da oferta inédita de determinadas formações
profissionais. Não sei se é do conhecimento dos senhores e
das senhoras, mas determinados cursos só existem na Rede
Federal de Educação Tecnológica. O Brasil é o maior produtor
e exportador mundial de café, e isso não é novidade para
ninguém, o que é surpreendente é que o Brasil não possuía
até janeiro deste ano nenhum curso de formação superior na
área de café, e nós tínhamos que importar a mão-de-obra
para exportar café, é uma ironia tremenda. Hoje nós temos,
ainda é muito pouco, mas já é o início, dois cursos superiores
na área de cafeicultura, os dois na Rede Federal de Educação
Tecnológica.

O Brasil só possui um curso superior na área de
produção de vinhos, está na Rede Federal de Educação
Tecnológica. Salinas é a capital mundial da cachaça. Qual é o
dilema moral de formarmos pessoas para a tecnologia em
produção da cachaça? Nós vamos estar contribuindo para o
desvirtuamento da nossa população? Nós vamos estar
fomentando uma atividade econômica que é fundamental para
aquela localidade. E em Salinas nós temos agora um curso
superior nessa área. E cursos superiores em diversas áreas:
restauração de imóveis; conservação patrimonial; na área de
exploração de petróleo e gás, quase toda mão-de-obra da
Petrobrás e nós estamos vendo aí hoje os resultados
expressivos da Petrobrás, quase toda mão de obra da Petrobrás
é formada na Rede Federal de Educação Tecnológica. Então,
esse é o papel e o compromisso dessa Rede com o país.

Precisamos também induzir a formação profissional
em áreas ainda muito pouco exploradas, áreas de recursos
pesqueiros, é um exemplo flagrante. O Brasil possui nove mil
quilômetros de litoral, uma bacia hidrográfica, eu diria,
inigualável em todo mundo. E apesar dessa potencialidade,
em termos de recursos naturais, o Brasil forma por ano, o país
inteiro forma 75 técnicos na área de recursos pesqueiros, com
certeza a menor das cidades do interior do Japão forma mais
gente nessa área. E o Brasil possui em todo o seu território
quatro cursos técnicos na área de recursos pesqueiros. Em
compensação, de cada quatro alunos, três estão matriculados
ou em cursos de gestão ou em cursos de informática ou em
cursos na área da saúde. Nós precisamos romper com essas
amarras tradicionais, históricas, que nos prendem a ofertas
consagradas que tiveram todo o seu sentido num determinado
momento histórico e continuam sendo válidas, mas não como
única opção de oferta de formação profissional.

No concreto, quem são essas quarenta e duas
instituições? Ali nós vemos uma animação que vai plotando
com uma certa precisão geográfica a localidade aonde as
escolas serão implantadas. Na Região Norte, nós teremos duas
unidades: uma do CEFET - Amazonas, no município de Coari,
aonde só se chega a maior parte dos casos de barcos; e outra
em Novo Paraíso, vinculado ao CEFET – Roraima. Nós teremos
três Escolas Técnicas Federais. No Rio Branco, que não possui
nenhuma Instituição da Rede Federal; em Macapá, que vive a
mesma situação e aqui em Porto Velho, que embora possua a
Escola de Colorado D’Oeste não possui nenhuma Escola Técnica
Federal, uma das poucas capitais do país que não possui Escola
Técnica Federal. Nós já podemos quase começar a falar disso
no tempo passado, não possuía, em poucos meses nós teremos
essa escola constituída em lei e a expectativa é que iniciemos
a sua edificação assim que o orçamento, que as questões
orçamentárias e jurídicas permitirem. E, além disso, uma Escola
Agrotécnica Federal no município de Marabá no Pará.

Vocês vão perceber ao longo da apresentação que os
fluxos de investimento nas novas unidades do plano de
expansão seguem uma lógica completamente oposta à que
vem sendo empregada até hoje. Quantas vezes nós escutamos
falar que a maior parte dos recursos são direcionados para as
Regiões Sul/Sudeste em detrimento das Regiões Norte/
Nordeste/Centro-Oeste? Veja a quantidade de escolas que
serão criadas na Região Nordeste. Das 42 Escolas do Plano de
Expansão, exatamente a metade está no Norte e no Nordeste.
Nós temos que mandar as escolas para onde há mais
necessidades, onde há mais carência. E alguns municípios ali
são absolutamente desconhecidos: Ipojuca, em Pernambuco;
Zedoca, no Maranhão. Quando eu falo no Plano de Expansão
aí pelo país, as pessoas dizem Existe o município chamado
Zedoca? “Existe. Buriticupú, Ipanguaçu, Currais Novos. Nós
definimos um novo folclore, um novo mapa na Rede Federal
de Educação Tecnológica, onde cidades que até então só eram
conhecidas pela região mais próxima, vão ganhar uma
notoriedade nacional. As escolas vão para o interior, e o interior
não é o interior rico, minha gente, é o interior mais pobre do
país.

Na Região Sudeste, o foco foi as parcelas dos Estados
que ainda não estavam atendidas, foi o caso do Norte, Capixaba,
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como São Mateus, do Sul, fluminense como Paracambi, como
São Gonçalo. Na região da periferia do Rio de Janeiro, como
Maria da Graça. Essa unidade Maria da Graça é uma história
muito bonita, é a única Escola Federal que tem 100% de alunos
de Escolas Públicas, 100%, ela recebe alunos de uma Escola
Estadual, que por sua vez tem 100% de alunos de Escolas
Municipais. E veja que quando há vontade política a integração
entre as esferas de Governo pode produzir uma configuração
belíssima. Os alunos da Escola Municipal já sabem que o seu
futuro é a Escola Estadual e ali vão fazer o Ensino Médio, e os
alunos da Escola Estadual já sabem que o seu futuro é o CEFET,
e ali vão fazer a formação profissional e o Ensino Superior. É
um convênio entre a Prefeitura, o Estado e o Governo Federal,
o interessante, cada um de um partido diferente, e um opositor
do outro, mas nessa hora há de se superar essas divergências.

A Região Centro Oeste também temos escolas em Bela
Vista, no Mato Grosso. Em Ílhumas, no Goiás. Aqui abro um
parêntese para falar de uma nova dimensão desse plano. A
escola de Ílhumas começou a ser construída há 15 anos atrás,
foram investidos em recursos atualizados R$1.500.000 (um
milhão e meio) só nas fundações. O que ela oferece hoje para
a comunidade é uma paisagem de concreto armado no meio
do mato, não servindo a nada. O Governo poderia construir
uma escola inteiramente nova? Poderia. Seria mais fácil? Com
certeza. E o que nós estamos fazendo? Estamos recuperando
esse investimento e vamos terminar essa escola. O Presidente
poderia falar: ‘não é problema deste Governo, não fomos nós
que colocamos esse elefante branco lá’; mas o elefante branco
está lá e nós vamos arrumar uma forma de colocar essa escola
em funcionamento, mesmo que para isso o trabalho de
engenharia seja mais complexo, que o dimensionamento de
espaço tenha que ser todo repensado, que a locação da escola
tenha que ser reavaliada, tudo isso vai ser feito para garantir
que o investimento no passado não se perca e não fique ali um
testemunho do mau exemplo de aplicação de recursos públicos.

A mesma coisa vai acontecer em Ipanguaçu, no Rio
Grande do Norte; em Charqueada, no Rio Grande do Sul; em
Bela Vista, no Mato Grosso; em Simão Filho, na Bahia. Nós
temos em torno de dez escolas que seguem essas
características, aproveitam instalações que funcionaram no
passado e que estavam abandonadas ou que jamais chegaram
a funcionar e que vão ser postas em prática, em utilidade a
partir de agora.

Outro exemplo que eu dou ao Estado de Santa Catarina,
observe onde os pontos do Estado de Santa Catarina, aqueles
que vão ser plotados, esses três pontos agora. Veja a
distribuição geográfica desses três pontos de Santa Catarina.
Um no extremo norte; um no extremo sul e um no extremo
oeste. Nós vamos cobrindo toda a extensão do Estado,
escolhendo criteriosamente, cuidadosamente a localização dos
municípios. E Santa Catarina, que já possui uma malha de
escolas razoável, vai ter uma distribuição geográfica melhor
ainda, porque nós vamos colocar as escolas nas regiões mais
distantes da Capital e aí ninguém tem que ir para Florianópolis
para ter acesso a uma formação superior de qualidade.

Aqui nós vamos passar muito rapidamente. Por que o
Governo está construindo as escolas agora em 2006? A
imprensa pergunta muito isso. Por que o Governo deixou para

construir no último ano? Muito conveniente para o Presidente,
não, construir as escolas só agora. Mas na verdade o Plano de
Expansão ele tem que ser entendido a partir de 2004. Havia
uma lei que não só não incentivava a construção de novas
escolas federais como ela ia mais longe, ela proibia a construção
de novas escolas federais de educação profissional. Na verdade
havia uma brecha. Pode construir, mas não pode manter.
Construa e dê para outro manter. O Governo pode investir o
dinheiro e fazer o prédio e pôr os equipamentos, mas daí para
frente quem cuida do pessoal, quem cuida da manutenção,
quem cuida dos cursos, quem cuida da formação é qualquer
entidade, menos o Governo Federal, pode ser Estado, pode
ser Município, pode ser a Sociedade Civil Organizada, pode
ser uma ONG, um Sindicato, pode ser uma empresa, pode ser
quem tenha e quem não tenha compromisso com a educação,
menos o Governo Federal, era a chamada “Parceria Obrigatória”.

E aí nós vamos entender porque o Acre não tinha escola
da Rede Federal. Em que município do Acre, em que município
do Amapá eu vou encontrar uma Prefeitura que tenha condições
de por três milhões de reais por ano nessa Escola? É o custo
de manutenção de uma Escola dessas.  Em que estrutura do
setor produtivo eu vou encontrar uma empresa desses Estados,
que têm uma atividade econômica ainda incipiente, um aporte
de recursos orçamentários que garanta uma Escola dessas?
Aonde eu vou achar numa sociedade civil organizada, uma
ONG nessas regiões, lá em Zedoca, que tenha condições de
manter uma Escola dessas? Então esse modelo foi um modelo
que teve o seu sucesso nas Capitais, teve o seu sucesso nas
cidades com mais de 200 mil habitantes, conseguiu gerar
resultados nos Estados do Sul e do Sudeste. E por isso nós não
tínhamos Escolas Federais no Acre no Amapá, no Mato Grosso
do Sul, não temos aqui em Porto Velho, porque é um modelo
em que o Estado age como Pilatos. “Olha, eu dou a escola,
mas daí para frente eu lavo as minhas mãos, aí é com vocês.
E é por isso que hoje a gente tem que recuperar 18 Escolas do
PROEP, porque construir é só o primeiro passo, manter é que
representa o compromisso perene, um compromisso mais
forte.

Precisávamos mudar essa lei. Mandamos então um
projeto ao Congresso Nacional e deu entrada lá no dia 15 de
maio. Se essa lei tivesse sido aprovada, vamos supor, três
meses, quatro meses, seis meses depois, nós já estaríamos
construindo Escolas desde o inicio de 2005 e essa construção
não estaria condensada agora no último ano de governo. Essa
lei saiu porque nós fomos pouco a pouco angariando apoio
dentro do Congresso, apoio do Deputado Eduardo Valverde,
da Senadora Fátima Cleide, principalmente dos Parlamentares
desses Estados que eu cito com mais freqüências, Acre, Amapá,
Mato Grosso do Sul, mas tivemos também que lutar contra
muita posição contrária, havia quem achasse que essa alteração
não era pertinente, não era necessária e que poderia deixar o
modelo anterior, foi uma luta que durou 18 meses.  Começa
em 2004 e só vai terminar em 2005. Só em 2005 nós
conseguimos aprovar o Projeto de Lei, em novembro de 2005
aprovamos o Projeto de Lei que permite a implantação de novas
Escolas Técnicas, de Escolas Técnicas Federais por parte da
União. E aí o Governo começa a correr atrás desse Projeto. E
no final do ano nós encaminhamos um outro Projeto que
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destinava R$57.000.000,00 (cinqüenta e sete milhões de reais)
ao orçamento do Ministério da Educação para implantar as
primeiras 26 Escolas. Ainda em dezembro nós definimos o grupo
de instituições que seriam implantadas, aquelas 42, todo o
estudo técnico de locação das Escolas foi realizado nessa época.
Em dezembro de 2005 é feito o repasse de recursos para o
início das obras. Esse repasse foi feito no dia 29 de dezembro
do ano passado, tivemos que manter uma equipe de plantão
no Ministério para repassar o recurso e aí em janeiro começam
as obras. Como eu disse, nós estamos com 28 obras em
andamento.

 Aqui há que se estabelecer uma particularidade no
que diz respeito a Escolas Técnicas e Agrotécnicas. As UNEDES
– as Unidades Descentralizadas do CEFET, elas não necessitam
de uma autorização de lei para começar a funcionar.  As Escolas
Técnicas e Agrotécnicas serão autarquias federais e por essa
razão só podem ser constituídas por lei.  Alguém poderia
perguntar: “por que Porto Velho não começou até agora”? Por
que nós não podemos começar a construção de Porto Velho
sem criar a Escola por Lei.  Eu vou mostrar adiante que a
passos a serem cumpridos, etapas a serem vencidas e nós
esperamos nesse biênio 2006 2007 concluí-las todas. Para
junho nós temos em torno de 10 Escolas que deverão estar
inauguradas.  Para dezembro outras 17, 18 Escolas. Aí nós
temos a relação de Escolas. Olha, Escolas no Brasil inteiro,
Amazonas, Ceará, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, de
Norte a Sul. Vai lá do Estado mais ao Norte, que é Roraima, ao
Estado mais ao Sul que é Rio Grande do Sul, passa por todas
as Regiões brasileiras, como eu disse, pega 20 Estados pelo
menos, só essas primeiras 28 Escolas das 42 no total.

O quê que nós queremos expandir? Que Escola que
nós queremos que chegue aos estudantes?  Nós queremos
que cheguem essas Escolas que, não é nem do ano passado,
figuraram entre as 10 primeiras colocadas de suas respectivas
cidades em 18 dos 22 Estados onde as Escolas estão situadas.
Repetindo, nós temos CEFET’s em 18 Estados, CEFET’s ou
Agrotécnicas em 22 Estados, em 18 deles eles ficaram entre
os 10 primeiros no ENEM. O ENEM é o Exame Nacional de Ensino
Médio e a nota da instituição é definida a partir da média das
notas dos alunos.  Vamos ver alguns casos marcantes.  Foi
uma chuva de primeiros lugares.  Ali a tela está um pouco
pequena mais eu vou tentar mostrar.

CEFET-Ceará, 1° lugar entre quantas? Duzentos e
oitenta e cinco, quase trezentas instituições. Foi a melhor entre
as públicas?  Não, foi a melhor entre todas.  Porque esse
ranking coloca as públicas e as particulares.  A Escola mais
cara de Fortaleza não teve o rendimento que o CEFET Ceará
teve, e olha que nós estamos falando em ensino médio, que
nem é a responsabilidade principal do CEFET Ceará o ensino
médio, a responsabilidade principal dele é com a educação
profissional.  Se tivesse um ranking da educação profissional
seria covardia.  Não só o CEFET Ceará ficou em primeiro, o
CEFET Paraná, ficou em primeiro no seu Estado; o CEFET Santa
Catarina foi primeiro; Roraima foi primeiro, a Escola aqui do
meu amigo Ribamar, foi primeira na sua cidade; o CEFET São
Vicente do Sul foi primeiro; o CEFET Rio Grande do Norte foi
segundo; Mato Grosso, segundo; Espírito Santo, segundo;

Pelotas, segundo; Bento Gonçalves, segundo; e vão ter quartos,
quintos, alguns casos entre 500 Escolas.

CEFET-Rio de Janeiro ficou em 21° entre todas, em
segundo entre as públicas, entre sei lá quantas Escolas tem
ali, mais de 500 Escolas.

Vamos passar às próximas telas, depois a gente volta
a essa. Adianta duas lâminas, por favor, que eu quero encerrar
com isso, essa é a minha parte final.

Vamos voltar então. E’ porque foi eliminada a tela.  Nós
tínhamos uma tela ali que mostrava o desempenho do CEFET
nas Olimpíadas de Matemática das Escolas Públicas. Essas
Olimpíadas de Matemática premiaram 100 alunos com medalha
de ouro, desses 100 alunos, esses premiados foram entre 3
milhões de alunos que fizeram esse segmento. De 3 milhões
de alunos 100 foram premiados; dos 100, 47 da rede federal,
praticamente 50% foram alunos da rede federal.

Escola Técnica de Rondônia, quais são os passos a
seguir?  Primeiro passo, nós precisamos encaminhar um Projeto
de Lei ao Congresso Nacional propondo a criação da ETF
Rondônia como autarquia federal. Como eu disse, é a segunda
vez que nós vamos fazer isso. Esse projeto ele deve ser
encaminhado ao Congresso Nacional no mês de maio, que
começa a semana que vem, claro! Mas é algo próximo, o Projeto
já foi aprovado pelo Ministério do Planejamento e deve estar
sendo encaminhado ao Congresso Nacional nos próximos 15 a
20 dias. A partir do momento que o Projeto entrar no Congresso
mais do que nunca nós vamos precisar de uma excelente e
exitosa articulação e mobilização com os nossos Parlamentares
para garantir a aprovação desse Projeto.  E aí, uma vez
aprovado o Projeto, nós cumprimos a segunda etapa.

Na terceira etapa, só depois da Escola criada por lei é
que nós poderemos destinar o orçamento para ela. Nada impede
que se proponham emendas para a construção da Escola, que
se assegurem recursos para a construção da Escola, mas não
há condições técnicas de fazer a descentralização, a utilização
desse recurso se a Escola não estiver criada por lei, por isso
todo o nosso esforço por enquanto está concentrado na atividade
legislativa. Destinado orçamento específico para Rondônia para
a construção da Escola Técnica, nós passamos para a segunda
parte de ações.

Essa é a minha última lâmina.  Precisaremos ter uma
área formalmente destinada para Escola. Nós sabemos aqui
da mobilização do Governo local no sentido de assegurar que
essa área esteja reservada, mas neste momento, nessa época
nós precisaremos que isso esteja formalizado, não só a vontade
política, mas também a concretização, a materialização dessa
vontade política.

Com isso concluído, partiremos para o repasse dos
recursos e execução das obras. Vamos ter que definir ainda a
quem caberá a condução da execução dessas obras e do
acompanhamento do Projeto, muito provavelmente a Escola
de Colorado do Oeste vai estar envolvida nessa ação por ser
uma Escola de segmento federal, por termos muito mais
facilidade de repassarmos os recursos para a Escola de
Colorado do Oeste. E’ bem possível que ela esteja envolvida e
quando nós estivermos aí a cerca de 4 ou 5 meses da conclusão
das obras será realizado concurso público para docentes e
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para técnicos e aí finalmente poderemos pensar em marcar
uma data para a inauguração dessa Escola e para início das
aulas.

Eu espero poder voltar aqui algumas vezes para
acompanhar a obra, mas espero principalmente voltar aqui
para a inauguração da Escola.  Esse é um plano, como eu
disse, ambicioso, é um plano que vem tarde, a população
esperava por isso há muito tempo, mas é um plano que se for
bem conduzido e se for concretizado vai promover uma
revolução em termos de educação profissional e tecnológica
no nosso país.

Peço desculpas pela demora. Agradeço a paciência e
a oportunidade.  Obrigado e bom dia a todos.

O SR. NEREU KLOSINSKI - Nós gostaríamos de
convidar, então, para que as pessoas convidadas para compor
a Mesa, Senadora Fátima Cleide, Prefeito Roberto Sobrinho,
Deputado Federal Eduardo Valverde, Itamar dos Santos
Ferreira, voltem para a Mesa para que agora a gente possa
continuar, e o Israel Trindade. Nós passaremos agora a palavra
à Senadora Fátima Cleide.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE - Meu bom dia a todos. Eu
quero cumprimentar a Mesa aqui, ao Deputado Nereu Klosinski,
parabenizar pela iniciativa, juntamente com o Deputado Eduardo
Valverde, que tem sido um aguerrido nessa incansável luta
pela instalação da Escola Técnica Federal em Rondônia;
cumprimentar o Prefeito Roberto Sobrinho, que juntamente
conosco forma a tropa de choque nesta luta pela implantação
da Escola; cumprimentar o professor Eliezer, lhe desejar boas-
vindas à nossa cidade, desejando também que retorne muitas
vezes, até que a gente conclua esse processo, que já não é
mais uma hipótese, é uma realidade de fato, porque é decisão
de Governo.

O companheiro Gleisson falava que já é a segunda vez
em que a Escola é criada. A gente tem que explicitar que a
outra vez foi em governos passados e, nós aqui, no local, nem
se quer sabíamos, ouvíamos falar que havia possibilidade da
construção de uma Escola de Aplicação, mas Escola Técnica,
de fato, nem a classe política local e muito menos o Governo
Federal tinha a coragem de dialogar conosco. Portanto, é
diferente neste Governo. Neste Governo há uma decisão e essa
Escola vai ser implantada porque há decisão, também, da parte
política local.

Quero cumprimentar o professor Ribamar, nosso diretor
da Escola Técnica Federal, e parabenizar também o professor
Ribamar pela excelente gestão que tem feito à frente da Escola
Técnica, Agrotécnica, em Colorado D’Oeste. Nós somos
testemunhas disso, desde a sua eleição, e estamos trabalhando
muito no sentido de apoiar e fortalecer o desenvolvimento do
ensino naquela unidade federal.

Cumprimentar aqui meu companheiro Itamar,
Presidente da Central Única dos Trabalhadores, e cumprimentar
cada um e a cada uma que veio aqui hoje para conosco dialogar
sobre a necessidade urgente e urgentíssima de implantarmos
na nossa cidade, no nosso Estado a Escola Técnica Federal.

Eu penso que nada na vida acontece por acaso. E tudo
tem a ver um pouco com a história de vida da gente. No meu

caso, eu peço licença à Mesa aqui, inclusive para falar primeiro,
porque a gente tem um compromisso às 12 horas e é com a
Imprensa, e vocês sabem, não dá para faltar, então, embora
eu gostaria de ficar aqui até o final. Mas, quando eu era menina,
com treze anos, eu tinha um sonho que era ser engenheira
florestal. O meu pai sonhava para mim que eu fizesse
Engenharia Civil e o que eu tinha aqui na minha cidade era um
curso de Auxiliar Técnico em Eletrônica, e foi o que eu fiz,
brigando muito, inclusive, a Nina Kátia lembra, porque a gente
estudava na mesma escola que era uma escola Salesiana e
brigamos para sair da escola Salesiana onde só tinha Magistério
e Análise Clínica e eu não queria cuidar nem de um nem de
outro, para fazer o curso de Auxiliar Técnico em Eletrônica no
Instituto Carmela Dutra.

Naquela época, nós ainda tínhamos essa escola, depois
se transformou numa Escola Normal, só Magistério, e foi um
curso assim extremamente, hoje, na minha avaliação, ruim,
mas era o que de melhor nós tínhamos naquele momento,
tínhamos laboratórios, ainda. Então, essa coisa, e aí, eu acabei
depois fazendo no terceiro grau o curso de Licenciatura em
Letras, porque foi o possível fazer dentro da nossa realidade
local. Enfim, essas dificuldades todas colocam a gente hoje,
na política, com a responsabilidade de responder às expectativas
e às vocações da nossa juventude. Nós, chegando ao Senado
Federal, a nossa luta sempre foi em defesa da educação pública
de qualidade e gratuita. E, como disse o Professor Eliezer, vinda
da luta do movimento sindical da Educação, passando pela
CNTE, nós fazemos parte deste grupo que defende o FUNDEP
há mais de 12 anos, e, ontem, eu tive a satisfação de depois
de três meses de um embate ferrenho, no Senado Federal,
participar na Comissão de Constituição e Justiça, embora não
seja membro daquela Comissão, nem titular, nem suplente, da
aprovação do FUNDEP do texto básico e das emendas que são
consensuais até o momento. E o que não é consensual neste
momento é justamente a questão do piso salarial, isso porque
a oposição não declara, a oposição não declara, mas o que a
gente assiste nos meios de comunicação e durante toda esta
semana está muito claro para a gente quem é que está
querendo de fato que a educação seja pública, de qualidade e
gratuita para todos. Não sei se vocês observaram, mas as
manchetes de jornais, televisão têm sido os gastos do Governo,
a elevação do gasto público, e aí, o que é que se considera
gasto público? É justamente aquilo que nós consideramos ser
o investimento primordial para o desenvolvimento, seja do
município, seja do Estado, seja da Nação, e, graças a Deus,
hoje, nós temos um Presidente que pensa da mesma forma, e
eu pude, ontem, me dedicar o dia inteirinho à aprovação do
FUNDEP, na Comissão de Constituição e Justiça, depois reunindo
setores que lutam em mobilização na luta pela aprovação do
FUNDEP para que a gente possa apressar esta aprovação para
quarta-feira que vem, e também já aprovar no Plenário do
Senado Federal. À tarde e à noite eu tive a felicidade de
participar de uma audiência com o Presidente da República,
Luis Inácio Lula da Silva, e representantes da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação.

E naquela ocasião, o Presidente disse uma coisa que é
superinteressante. Ele falou: “a resposta, a resposta para a
crítica dos gastos com a gestão, nós estamos dando com a
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responsabilidade da inclusão”. E eu penso que é isso o mais
importante deste momento e por isso eu fiz questão de frisar
no inicio, o investimento em educação hoje é uma realidade,
como disse o Professor Eliezer, o Presidente Lula entrará para
a história como o Presidente que mais investiu em educação
neste país. E a Escola Técnica Federal de Rondônia tem o nosso
compromisso, a nossa luta, porque neste momento,
principalmente, nós temos também uma outra decisão de
Governo, que é a implementação de empreendimento do setor
energético na nossa cidade como a construção de duas
hidroelétricas no Rio Madeira e como a construção do gasoduto
em Porto Velho. E isto nos remete a uma outra discussão. Que
tipo de desenvolvimento nós queremos com esses
empreendimentos?  É aquele desenvolvimento que promove
empregos para as pessoas que estão no centro sul do país ou
o desenvolvimento que de fato desenvolve a vida das pessoas
que aqui estão?  Se for este o desenvolvimento, então nós
precisamos para antes de ontem da Escola Técnica Federal,
porque os nossos jovens da nossa Capital infelizmente não
têm preparação para trabalhar neste setor tão especializado
que é o empreendimento energético.  Então, para que a gente
possa acabar com a falácia do desenvolvimento pelo
desenvolvimento, é superimportante que nós tomemos decisões
e tomemos atitudes que possam levar a promoção do
desenvolvimento de fato, e isto é uma situação que encontra
total respaldo em todas as pessoas que estão nesta Mesa e
isso nos gratifica muito, porque cada um no seu espaço, seja
eu no Senado, o companheiro Eduardo Valverde, lá na Câmara
Federal, o companheiro Roberto Sobrinho, aqui na Prefeitura,
o companheiro Nereu, aqui na Assembléia Legislativa, o
companheiro José Wildes, também tem sido um árduo defensor
desta luta na Câmara Municipal, cada um no seu espaço e aí o
Professor Eliezer, na Secretaria de Ensino Tecnológico, nós
somaremos forças para tornar o mais rápido possível essa
Escola Técnica na realidade que nós precisamos para
formarmos, e já estamos atrasados, porque com certeza a
licitação das duas hidroelétricas do Rio Madeira se dará até o
mês de junho, no máximo até julho, esta obra tem previsão de
início para 2007 e a escola não pode de maneira alguma
demorar mais do que 2007 para ser inaugurada porque nós já
estamos atrasados.

Então, é essa política de desenvolvimento que nós
estamos implementando neste país com o Governo do
Presidente Lula, e eu aqui só tenho a agradecer pela boa
vontade, pela disponibilidade, pelo compromisso político, pela
seriedade desse Presidente que de fato se comprometeu
conosco. E no primeiro momento não foi dito aqui pelo Gleisson,
mas o plano de expansão previa a construção de uma Escola
Agrotécnica para a cidade de Porto Velho, e nós mobilizamos a
bancada federal no sentido de irmos até o MEC e dizermos
que a nossa necessidade neste momento é de uma Escola
Técnica em Porto Velho.  Agora, isso não faz com que a nossa
luta pare por aqui. Depois da Escola Técnica de Porto Velho,
nós precisamos ainda de uma Escola Agrotécnica para o centro
do Estado, professor Eliezer, porque a Escola Técnica de
Colorado já não suporta mais a demanda que existe, e essa
demanda ela é atendida imediatamente hoje pelas ONG’s, no
caso, as nossas Escolas Famílias Agrícolas que sobrevivem à

custa da disposição e do trabalho dos pais para que as crianças
possam participar de uma educação alternativa e além disso,
além da necessidade da Escola Técnica de Porto Velho, de
uma outra Agrotécnica no centro do Estado, nós precisamos
também de discutir a efetivação da Escola Agrotécnica de
Colorado do Oeste.

Portanto, nós temos muitas lutas pela frente. A Escola
Técnica é a primeira delas e eu tenho certeza que contaremos
com todo o apoio da sociedade local e com a bancada federal,
a bancada estadual, para que a gente possa efetivamente
transformar este sonho em realidade, que para mim já é uma
realidade.

Muito obrigada e eu peço desculpas por ter de me
ausentar, mas terei que cumprir a agenda.

O SR. PRESIDENTE (Nereu Klosinski) – Nós queremos
registrar aqui a presença do Sr. Ramon Zaraty, Secretário Geral,
representando a Presidente do SINTERO, e cumprimentar todos
os membros da direção estadual aqui presentes, registrar e
agradecer a presença da Sra. Adir Josefa de Oliveira,
representando o Presidente do SENAI; registrar e agradecer a
presença do Sr. Israel Santos Borges, Presidente do Sindicato
dos Servidores do Poder Judiciário; registrar e agradecer a
presença da professora Joselita da Silva, representando a
Secretária Municipal de Educação de Porto Velho.

O SR. ELIEZER MOREIRA – O senhor me permite só
uma informação para a Senadora, que ela vai se retirar. Acho
que é uma coisa importante.  Nessa carta consulta que estamos
encaminhando para o Banco Mundial, nós incluímos as Escolas
Família Agrícola também. Claro, não sabemos ainda qual é
que vai ser a postura do Banco, nós vamos negociar com eles,
mas a nossa discussão é que elas possam ser contempladas
pelo PROEP.

O SR. PRESIDENTE (Nereu Klosinski) – Nós
passaremos a palavra agora ao Presidente da CUT, Itamar dos
Santos Ferreira.

O SR. ITAMAR DOS SANTOS FERREIRA – Bom dia a
todos e a todas. Gostaria de saudar os integrantes da Mesa
aqui, a Senadora Fátima Cleide; Deputado Federal Eduardo
Valverde; Prefeito Roberto Sobrinho; Secretário de Educação
Profissional Eliezer Moreira; Deputado Nereu, anfitrião desta
Audiência e o Professor Ribamar.

Falar sobre a importância da Escola Técnica torna-se
desnecessário pelas exposições que antecederam. Nós temos
evidentemente é que estar mobilizando aqui toda a sociedade
civil organizada, representantes de classes, os sindicatos, para
nós participarmos dessa fase importante agora, que é a
articulação, a consolidação, o andamento desse Projeto dentro
do Congresso Nacional. Então nós temos que estar todos
voltados para essa questão, e que essa Escola, principalmente
nesse contexto que nós estamos agora, grandes projetos em
perspectiva como as usinas do Madeira, a nossa questão
ambiental, a nossa questão da agroindústria, tudo isso demanda
a mão-de-obra qualificada que nós temos que importar, e nós
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estamos aí na iminência de importar muita mão-de-obra por
ausência de uma instituição como essa.  E não poderíamos
deixar de registrar que a retomada da criação das Escolas
Técnicas pelo Governo Lula demonstra o compromisso com a
educação, o compromisso do Estado de oferecer essa educação,
como foi muito bem exposto pelo palestrante, se o Estado não
oferecer essas instituições, essa educação, essa qualificação.
Infelizmente o Estado, principalmente a União, os Municípios,
a iniciativa privada, uma série de outras entidades não têm
condições de viabilizar isso e Governos anteriores
descompromissados com essa realidade social relegavam isso
para o discurso de deixar para a iniciativa privada.

Então, quero parabenizar a Senadora Fátima Cleide
pela iniciativa, parabenizar toda a bancada federal em nome
do Deputado Valverde aqui pelo apoio que toda a bancada
federal deu a essa emenda. E para finalizar, parabenizar todos
os trabalhadores e trabalhadoras pelo nosso 1º de Maio que
vai ser agora na próxima segunda-feira, em que muito mais
do que uma data de confraternização é uma data de reflexão,
de debate, de mobilização e de estarmos expondo a nossa
bandeira. Parabéns a todos e obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nereu Klosinski) – Nós queremos
agradecer aqui mais uma vez a presença da Senadora Fátima
Cleide que está tendo que se retirar. Saudação especial aqui
pela participação desse debate e passaremos a palavra ao
Deputado Federal Eduardo Valverde. Gostaríamos, até pela
questão do tempo, que tem os nossos companheiros que têm
vôo marcado para as 13h30min.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Eu vou ser breve.
Cumprimentar ao professor Eliezer e o professor Gleisson pela
presença aqui nesta Audiência Pública; o Prefeito Roberto, o
professor Ribamar, que está contente, o professor Ribamar
que a Escola Agrotécnica de Colorado vai se transformar numa
CEFET brevemente, é por isso que ele está contente aqui, viu,
vamos ter aí a 2ª Escola de Ensino Superior aqui em Rondônia,
Pública, os Sindicalistas, os representantes dos “5-S” que talvez
seja uma das poucas redes de Ensino Profissionalizante de
Rondônia em outras áreas que não seja tão-somente o ensino
agrotécnico, parabenizá-lo pela presença.

Tanto o Itamar como o Amaral, o Itamar da CUT e o
Amaral da Força Sindical, como Sindicalistas aqui presentes
sabem a importância da qualificação profissional para melhorar
até a colocação do trabalhador no mercado de trabalho.  Hoje
os cem mil novos empregos que são gerados pelos formados,
que são gerados no Brasil, parte desses novos empregos são
em setores de média e alta tecnologia, que exige uma inserção
diferenciada do trabalhador, uma qualificação mais apurada,
sob pena deste trabalhador ficar à margem do mercado de
trabalho. Estamos sentido isso aqui em Rondônia no “Programa
Luz para Todos”, onde parte da mão-de-obra de eletricista tem
sido trazida de fora, de fora, emprego gerado com atividade
de um Programa importante no Estado de Rondônia onde parte
da mão-de-obra é trazida de fora e essa situação pode se
perpetuar se nós não nos preocuparmos aqui no Estado de
Rondônia com o Ensino Médio, o Médio Profissionalizante, até
porque com a melhora do ensino fundamental com a aprovação

do FUNDEB, com a expansão do ensino de 1ª a 9ª série, com o
ensino pré-escolar, a tendência é você ter uma quantidade maior
de jovens que terminam o Ensino Fundamental e precisam fazer
o Ensino Médio, então é preciso entrar no mercado de trabalho
e no mercado de trabalho seletivo que se transforma, que vai
exigir novas habilidades em função do próprio contexto
conjuntural que o país vive.

Então eu vejo com muita retidão e coerente com essa
lógica a decisão do Presidente Lula de expandir o Ensino Médio
e o Ensino Médio Profissionalizante que ficou parado durante
algum tempo, ficou parado durante muito tempo. Não é mais
possível um país como o nosso, que é uma economia emergente,
onde a média de escolaridade de um trabalhador sequer supera
o 5º ano primário, o 5º ano do Ensino Fundamental, enquanto
o similar em um país como o Japão, Alemanha, a escolaridade
chega a 12 anos, com a competição que o país terá dentro
desse mundo globalizado, competitivo, de superar o seu baixo
desenvolvimento, superar o seu subdesenvolvimento sócio-
econômico, se não tiver uma qualidade no trabalho e dentro
de um mundo que altera constantemente a forma de trabalhar,
se nós não prepararmos tecnologicamente os nossos
trabalhadores até mesmo para eles terem um poder de
barganha, citei o caso do sindicato tanto da CUT como da Força
Sindical, que têm um poder de barganha melhor nas mesas de
negociações, porque os acordos coletivos estão sendo
assinados nesse momento, viu, Itamar, viu Amaral, tem sido
acordos coletivos com ganhos, ganhos naqueles setores onde
o preparo tecnológico dessa mão-de-obra é mais apurado,
apesar também de existir a geração de emprego nos setores
de baixa qualificação, principalmente da construção civil, mas
onde tem a melhor remuneração são setores onde exige uma
melhor qualificação profissional e nesse quesito o Ensino Médio
Profissionalizante é muito importante, até para permitir que o
jovem possa se inserir nesse mercado de trabalho e ter
condições de continuar a sua vida na fase adulta e poder no
passo seguinte fazer a Universidade Pública.

Eu sei que o Prefeito já sai daqui com uma
responsabilidade, o Prefeito Roberto Sobrinho, de arrumar área
logo, de deixar essa área já arrumada para a instalação da
escola. E uma pergunta que eu faço, professor Eliezer, nós
temos aqui em Rondônia três empreendimentos de educação
dentro naquela pasta do PROEP, uma aqui em Porto Velho, que
é o CETENE, uma unidade lá em Ji-Paraná, que está em fase
de construção e uma outra unidade projetada em Cacoal.

Nós sabemos que foram investimentos em quantidades
razoáveis de recursos que estão para ser utilizados, estão para
servir a comunidade, que nós precisamos viabilizar a maneira
de torná-lo acessível, colocar em operação. Nós sabemos como
o senhor falou de que não basta a construção do centro, não
basta a construção de uma unidade, de um espaço físico, é
necessário também que haja operacionalidade e eu lhe
pergunto se é possível a inclusão, essa federalização do CETENE
aqui em Porto Velho como forma de colocar essa unidade
educacional em andamento, utilizar melhor o seu espaço físico,
utilizar melhor as suas instalações para qualificar, principalmente
no tocante as que a Fátima falou, o empreendimento das
construções das hidrelétricas do Rio Madeira que vai necessitar
de um perfil profissional, de um plano setorial, de qualificação
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profissional, já está provado pelo seu trabalho, precisa apenas
de alguns ajustes e nesses ajustes a parceria entre a Prefeitura,
a Secretaria de Educação do Governo Estadual, a participação
do MEC, do Ministério do Trabalho é importante para qualificar
essa mão-de-obra para evitar aí o fluxo migratório que poderia
vir para o Estado de Rondônia para ocupar os empregos
qualificados que esse empreendimento poderá causar.

O SR. PRESIDENTE (Nereu Klosinski) – Passamos a
palavra agora ao Prefeito Roberto Sobrinho.

O SR. ROBERTO SOBRINHO – Bom dia a todos e a
todas. Quero saudar aqui a Mesa, o nosso companheiro Itamar,
Deputado Nereu, Eduardo Valverde, Professor Eliezer, do
Ministério, Ribamar lá da Escola Federal nossa de Colorado, a
todos que participam deste momento.

Eu quero primeiro parabenizar a iniciativa do Deputado
Nereu Klosinski para debater a questão da Escola Técnica
Federal no nosso Município, debater e também dar visibilidade
ao importante empreendimento realizado pelo Governo Federal,
a exposição que foi feita aqui tanto pelo Eliezer como pelo
Gleisson, dão a dimensão clara da importância que o Governo
Lula dá na área de educação e nós aqui no Estado de Rondônia,
no município de Porto Velho estamos trabalhando em conjunto
com o Governo Federal e avançado em diversas áreas da
Educação no nosso Município. Eu tive oportunidade, ainda no
final do ano passado, início deste ano, aqui numa audiência
com o Ministro Fernando Haddad, que participei junto com o
Deputado Federal Eduardo Valverde e a Senadora Fátima Cleide,
e naquela audiência eles defendiam a necessidade de termos
aqui no nosso Município uma Escola Técnica Federal. E lá vi
firmado o compromisso do Ministro em incluir o Município de
Porto Velho como um dos pontos a terem acesso a esse tipo
de escola. E fico feliz e parabenizo a ação da nossa Senadora
Fátima Cleide e do Deputado Eduardo Valverde. É importante
que fique bem claro aqui, numa ação muito intensa deles na
área da Educação, ação essa que não se resume apenas na
questão da Escola Técnica Federal aqui, este ano nós vamos
construir uma biblioteca na Zona Sul de Porto Velho, biblioteca
essa com recursos da Senadora Fátima Cleide e do Deputado
Eduardo Valverde. Vamos construir também um centro de
formação da educação aqui na região central, perto do mercado
ali e nesse centro, além do espaço adequado para a formação,
teremos um teatro, recurso também disponibilizado pela
Senadora Fátima Cleide e pelo Deputado Eduardo Valverde e
também recursos para a ampliação da rede física das nossas
escolas, da capacitação profissional, recursos importantes que
vêm se somar aos recursos disponíveis na Prefeitura e
possibilitar a melhoria da qualidade de ensino aqui no nosso
Município.

Então é importante frisar a atuação tanto do Deputado
Eduardo como da Senadora Fátima Cleide nessa área da
Educação, tem sido muito positiva e possibilitado grandes
avanços nesse segmento aqui no nosso Município. Como os
oradores anteriores falaram, Porto Velho é um município com
grandes possibilidades e com uma perspectiva de futuro melhor
do que o que nós temos hoje, com a construção de dois grandes
empreendimentos aqui, que são as hidrelétricas do Rio Madeira

e o gasoduto, isso sem dúvida nenhuma, além da possibilidade
de geração de energia, do aumento da oferta de energia, não
só para o nosso Estado como para todo o país, possibilitará
uma infra-estrutura capaz de atrair investimentos no setor das
indústrias para o nosso município. Portanto, nós nas discussões
que temos travado, tanto com a Petrobrás como com Furnas e
com o Governo Federal, através do Ministério de Minas e
Energia, temos colocado a todo o momento que é fundamental
que esses empreendimentos signifiquem a geração de emprego
para a população local, que esses empreendimentos signifiquem
a inclusão dessa população aqui nesses grandes
empreendimentos, que nós possamos desfrutar da riqueza que
esses empreendimentos irão gerar, porque sabemos, e quem
há mais tempo vive no nosso Município sabe que geralmente
se tem aqui determinados momentos onde as nossas riquezas
são retiradas, são extraídas e beneficiam as pessoas que estão
no Centro-sul, no Sul ou em outros países, como é o caso
muito recente nosso aqui,  há cerca de 20 anos, do ouro. O
ouro foi extraído do Rio Madeira, o ouro foi embora e aqui
ficaram os problemas sociais e a riqueza não ficou aqui e nós
temos dois grandes empreendimentos, seja o gasoduto, sejam
as      hidrelétricas, que nós queremos o seguinte: que as
riquezas que serão retiradas das águas do Rio Madeira
possibilitem a riqueza e a inclusão das pessoas que moram
aqui, com a geração de emprego, com a questão da
oportunidade para o comércio, para as nossas indústrias, e
nós sabemos que quando se fala em geração, que quando se
fala em mão-de-obra capacitada para atender esses
empreendimentos, nós estamos trabalhando aqui com a
construção das hidrelétricas para a previsão de início das obras
para o ano que vem, possibilidade do leilão agora no início do
segundo semestre, da definição de quem será o consórcio que
vai tocar a construção dessas hidrelétricas que num primeiro
momento precisam de mão-de-obra pouco qualificada, mas
que num segundo momento, no médio prazo, necessitam de
mão-de-obra qualificada. E a chegada da Escola Técnica Federal
no nosso município é fundamental porque possibilita a
capacitação da mão-de-obra local, possibilita a formação técnica
dos nossos jovens, dos nossos adultos aqui que já saem com
objetivo claro de trabalhar nessas grandes empresas que serão,
nesses grandes empreendimentos que serão realizados aqui
no nosso município. E nós precisamos, que vivemos numa
região do país, na Região Norte, que geralmente ela
simplesmente é produtora, exportadora de matéria-prima. Nós
precisamos agregar valor, agregar valor naquilo que nós
produzimos e a chegada de uma Escola Técnica Federal
contribui muito para que nós tenhamos acesso à teoria, que
tenhamos acesso ao conhecimento e que possamos produzir
aqui, não apenas ser exportador de matéria-prima, mas
também de produtos acabados que agreguem valor naquilo
que nós produzimos aqui, gerando mais riquezas para nós que
vivemos aqui no nosso município.

Para concluir eu quero parabenizar o Governo Lula aqui
na pessoa do Eliezer, os técnicos aqui do Ministério e dizer que
as ações, e nós vamos ter oportunidades para mostrar a este
país que o conjunto de ações desenvolvidas não só na área de
educação, mas em todos os setores neste país, comparados
com os outros anos daqueles governantes que nos antecederam,
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nós temos a plena convicção de que esse governo ele possibilita
a inclusão daqueles que estavam excluídos do conhecimento,
da saúde, da educação e em diversas áreas e é um governo
com o compromisso muito claro com o segmento mais pobre,
com o segmento mais humilde deste país. E os dados, não só
o discurso, os dados mostram que as ações nossas são ações
focadas  nessa população e que tem muito êxito, mais muito
êxito mesmo com o desenvolvimento de um governo, como o
nosso companheiro Eliezer disse aqui, um governo de um
torneiro-mecânico com alta sensibilidade social e que vem na
prática demonstrando que é capaz de você governar para
atender àqueles segmentos que nunca tiveram acesso ao
Estado, nunca tiveram acesso às ações do poder público neste
país. E quero dizer aqui, e o nosso Deputado Eduardo falou há
pouco da nossa missão com relação a encontrar uma área
para a instalação da Escola Técnica Federal aqui, dizer ao MEC
que se o problema for uma área, esse problema está resolvido,
nós já temos uma área destinada a Escola Técnica Federal,
uma área muito boa, uma área da Prefeitura que já está sendo
reservada para construção da Escola Técnica Federal e eu acho
que isso é algo muito importante. E da mesma maneira como
nós estamos cedendo a área para construção da nossa Escola
Técnica Federal, nós também seremos um parceiro muito forte,
muito firme da nossa bancada no sentido de que se aprove o
mais rápido possível esse projeto de lei que vai ser encaminhado
ao Congresso Nacional para que autorize a construção
rapidamente dessa Escola Técnica Federal, porque, sem dúvida
nenhuma, nós merecemos e o Governo Federal, sensível a essa
realidade aqui e com tudo aquilo que foi exposto aqui, dá uma
demonstração muito clara de que aqueles setores que sempre
foram esquecidos deste país, principalmente nas regiões mais
afastadas, são lembrados agora e passam a ter um papel de
protagonista no desenvolvimento local, no desenvolvimento
regional do nosso país.

Muito obrigado aqui pela oportunidade, mais uma vez
agradeço ao Eduardo, agradeço à Fátima Cleide pelo empenho
e também ao MEC por ter dirigido esse empreendimento para
o nosso município. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nereu Klosinski) – Nós tivemos
a inscrição aqui de pessoas, uma justificou agora a ausência.
Mas gostaríamos de chamar aqui a professora Cristiane
Guilherme, representante da FIMCA, para fazer as suas
considerações. Se estiver alguém ainda que queira fazer alguns
comentários, tem que se inscrever agora, nós vamos fazer o
encerramento com as considerações finais.

A SRA. CRISTIANE GUILHERME – Cumprimento a
Mesa, todos os presentes, auditório, as pessoas que estão na
Mesa, e como uma simples professora, representando aqui
uma instituição de ensino superior, uma instituição da nossa
região, da nossa cidade, uma instituição que com todas as
dificuldades ela tem na pessoa do Dr. Aparício Carvalho de
Moraes um esforço muito grande na formação da nossa
sociedade, dos nossos indivíduos, da nossa sociedade, e eu
penso que tudo já foi dito, como já comentado pelo nosso caro
amigo, companheiro sindicalista, e eu penso que o que poderia
ficar para nós seriam algumas reflexões a partir das falas aqui

ditas no sentido de que fomentar novas atividades, atividades
amplas para áreas específicas e regionais é a nossa necessidade
primordial. Nós já sabemos disso e como colocado aqui pelo
nosso expositor das ações a serem desenvolvidas, ele falou
algo que me tocou muito e no sentido de não darmos mais
maus exemplos, aproveitarmos o que já está posto e disso
fazermos algo novo, bonito. Eu digo que há, sim, nós enquanto
formadores, educadores, eu enquanto educadora me sinto mais
aliviada no sentido de saber que o mundo, a nossa sociedade
fica mais bonita e nos dá aspiração e esperança na formação
das nossas futuras gerações.

Eu gostaria muito que essa força, essa parceria e essa
superação de divergências realmente acontecesse para que
essa escola, e não só essa, outros projetos também viessem a
ser implementados na realidade da nossa sociedade.

Era só isso que eu tinha para falar e agradecer a
oportunidade. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Nereu Klosinski) – Obrigado,
Cristiane. Nós vamos agora passar então às considerações
finais. Tem Eliezer e o professor Ribamar e depois os demais
que quiserem fazer ainda algumas considerações finais. O Paulo
está dizendo que tem mais uma inscrição, vamos só aguardar
então para que a gente chame antes das considerações. Carlos
Machado, Diretor do CETENE.

O SR. CARLOS MACHADO  – Bom dia a todos. Exm°
Sr. Deputado federal Eduardo Valverde, na pessoa de quem eu
cumprimento todos os integrantes da Mesa.

Sou Carlos Machado, Diretor do CETENE, que é uma
das escolas do segmento comunitário que foi financiada com
recursos do PROEP. E como foi colocado aqui pela própria Mesa,
esse modelo que foi concebido para o segmento comunitário,
infelizmente é um modelo que na prática está se vendo que
ele não se sustenta em função basicamente de, principalmente,
em regiões como esta nossa, a Região Norte, que nós não
temos ainda o setor produtivo com capacidade de investimento
na área social para sustentar empreendimentos como esse. O
CETENE está previsto, apareceu rapidamente na exposição que
é uma Escola do Segmento Comunitário, que está prevista sua
inauguração agora no mês de junho, está faltando ainda
repasses de poucos recursos para que possa ser finalizado
esse convênio. Eu pergunto para o professor Eliezer: foi
comentado num evento que eu participei em Brasília com
relação ao PROEP II através de uma parceria com o Banco
Mundial, e uma das preocupações que foi colocada durante o
evento que nós temos hoje em torno de 117 Escolas do
Segmento Comunitário, pouquíssimas delas está hoje com
funcionamento adequado e aquelas que estão eventualmente
em funcionamento adequado estão situadas na Região Sul ou
Sudeste. Uma das possibilidades que se aventou, inclusive foi
colocada essa questão de 18 Escolas do Segmento Comunitário
que estão passando para a rede federal, isso foi colocado nesse
evento que eu tive a participação e se falou também para
verificar uma possibilidade de, dentro da incorporação do PROEP
II, eventualmente se pensar em alguma forma de custeio para
essas instituições do Segmento Comunitário que também
estavam no modelo da Educação Profissional dissociada do
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Ensino Médio, mas com o próprio programa do Governo Federal,
que é a educação de jovens e adultos podem perfeitamente se
integrar já com a nossa. Por exemplo, em Porto Velho, já foi
encaminhado inclusive o processo de autorização para iniciar
este semestre ainda, o mais tardar no próximo semestre, dois
cursos técnicos aqui em Porto Velho. Um técnico em gestão
empresarial e um técnico em designer de produtos. Então
pergunto ao senhor: existe primeiro, a possibilidade
independente desta possibilidade, que nós sabemos que existe,
da federalização, uma eventual parceria do Governo Federal
através do Programa de Educação de Jovens e Adultos haver
alguma fonte de custeio para esse segmento comunitário?

O SR. PRESIDENTE (Nereu Klosinski) – Queremos
convidar aqui a última inscrita, professora Adelina Jacob, da
Escola Aluízio Weber.

A SRA. ADELINA JACOB – Bom dia a todos. Eu não
podia deixar de falar que a gente ouviu depois do PROUNI, me
orgulho muito porque eu sou professora do ensino público.
Então há muitos anos os alunos estavam sem perspectiva do
ensino público. Quando a gente falava, vamos estudar, quanto
mais vocês estudam, vocês têm uma chance de ter um nível
superior. E às vezes o aluno chegava a rir: “Professora, você
está sonhando, nós não temos nem chinelos para vir para a
escola, jamais a gente vai ter a chance de ter o ensino público”.
E a diferença no Governo Lula, agora a conversa é diferente.
Então o que me orgulha muito é que o aluno hoje do ensino
público, o carente, que é aquele que nunca sonhava com o
ensino superior, hoje ele sonha, ele sabe que ele tem uma
chance. Então eu vejo assim: hoje o aluno é mais dedicado
inclusive no estudo porque aquela chance do ENEM, isso me
orgulha muito. E o que mais me orgulhou muito, em janeiro,
eu conversando com uma professora de uma faculdade
conveniada particular que diz o seguinte: que os melhores
alunos são os que estão vindo da rede pública. São os mais
dedicados, são aqueles que não saem das bibliotecas, porque
às vezes eles não têm dinheiro para tomar o lanche, que este
ano mudou agora, ano passado não tinha essa bolsa, então
eles ficavam, às vezes, com o lanche, com o pão o dia inteiro
ali e às vezes eles não tinham dinheiro para tirar uma cópia.
Então eles ficavam ali trabalhando.

E eu fico maravilhada com isso, que o melhor aluno é
da rede pública. Então não é uma farsa, não é apenas uma
coisa, é uma coisa séria e hoje o jovem carente, aquele às
vezes que não tem o chinelo ele tem uma chance para ter um
nível superior. E esse sonho no dia 1° de novembro completou
25 anos de trabalho no ensino público. E eu sempre sonhava
que o carente, o aluno que é carente tivesse uma chance de
igualdade. Esse igualitário eu achei a maior presença de
igualdade na questão social. É isso. E isso eu acho que o Governo
Lula foi muito inteligente, porque não sai muito caro. Não vai
manter uma faculdade. É simplesmente uma bolsa, já tem toda
uma infra-estrutura e onde toda a população carente pode
disputar de igual para igual. Então eu acho que é uma questão
onde pode acabar essa exclusão, onde todo mundo pode ter
uma chance. Eu não podia deixar de falar isso porque é uma

inquietação muito grande que eu tenho de ficar tão feliz com
isso.

O SR. PRESIDENTE (Nereu Klosinski) – Agradecemos
aqui a professora Adelina e gostaríamos de começar pelo
professor José Ribamar para fazer as suas considerações finais.

O SR. JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA – Eu gostaria de
agradecer o convite para participar deste momento tão
importante de discussão da implantação da Escola Técnica de
Porto Velho. E gostaria aqui de dar um testemunho de dedicação,
de compromisso, de seriedade, de transparência com que é
conduzida a política pública em nível de MEC, em nível de
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, que na
realidade tem conduzido todo esse processo de criação de novas
instituições no país.

Professor Gleisson, o nosso coordenador, professor
Eliezer, o nosso Secretário, são duas pessoas aqui que estão
representando o Ministério e eu não poderia deixar de falar
isso porque eles são as duas pessoas assim, são dois guerreiros,
determinados, compromissados com essa causa pública que é
a criação de oportunidades para que os jovens carentes, como
falou a professora, que não têm oportunidades, que possam
realmente ter a oportunidade de ter a sua formação profissional
numa escola de qualidade, que realmente são as escolas da
rede federal. Não vou falar porque o professor Gleisson já deixou
isso claro e eu gostaria de só dar esse testemunho do
compromisso do professor Gleisson e do professor Eliezer em
que o município de Porto Velho, não só o município de Porto
Velho, mas o Estado de Rondônia tem na realidade dois
defensores no Ministério em prol desta causa e em prol
realmente da educação profissional do país.

Gostaria também de parabenizar o Deputado Eduardo
Valverde, a Senadora Fátima Cleide pela determinação de
buscar essas alternativas para a promoção da melhoria da
educação e de oportunidade de ensino de qualidade para os
nossos jovens.

O SR. PRESIDENTE (Nereu Klosinski) – Passamos
agora ao senhor Eliezer Moreira para fazer as suas
considerações finais.

O SR. ELIEZER MOREIRA - De uma forma muito breve,
eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, ao Prefeito,
ao Presidente da Comissão de Educação; o Deputado Valverde,
a Senadora Fátima Cleide e a todos que nos honram com as
suas presenças. Dizer que, em primeiro lugar, sobre o terreno
realmente não é promessa, que eu fui ver o terreno hoje cedo,
é um belo terreno, eu não vou dizer aonde é que é porque
pode haver especulação imobiliária em volta, não é, Prefeito?
Mas é um belo terreno, bem situado, o que é importante para
facilitar o transporte, uma área interessante que certamente,
salvo melhor juízo, dos nossos técnicos é um terreno
perfeitamente adequado às nossas necessidades.

Eu queria fazer uma referência na citação da nossa
colega sobre o desempenho dos alunos, os alunos do PROUNI.
Isso é real, aquele preconceito reacionário que ia se baixar o
nível das faculdades, porque o pobre não é inteligente, que o
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pobre não é dedicado, isso os exames que o INEP faz é
desmoralizado completamente, os alunos têm um desempenho
tão bom ou geralmente melhor que os demais. Eu tenho muito
orgulho porque eu antes de ser Secretário da CETEC eu fui
Presidente do INEP, que é o responsável pelas avaliações de
todos os níveis no Brasil, menos na pós-graduação, que é a
CAPES, e saí do INEP onde estava muito tranqüilo, muito bem,
é uma grande instituição com essa tarefa de implantar a
expansão da rede profissional tecnológica. Mas enquanto estava
no INEP eu implantei os sinais, foi essa revolução na avaliação
e o ENEM enquanto forma de acesso ao PROUNI fazendo com
que o ENEM passasse a 13 milhões de inscritos, o nosso último
ENEM teve 13 milhões de candidatos e correu sem nenhuma
anormalidade, de forma perfeita.

Então, realmente isso é verdadeiro. É o mesmo
preconceito que faz com que se insurjam contra as cotas
também para alunos da Escola Pública, para afrodescendentes,
para indígenas, há um profundo preconceito nesse país quando
se fala de inclusão social, de forma inconsciente muitas vezes,
alguns são conscientes, e quando o PFL e o PSDB vão lá é
obstruem a votação da cota de forma consciente, agora, há
pessoas que, bem intencionadas, dizem que vai baixar o nível
da Universidade, isso é um profundo preconceito, profundo
preconceito e nós temos que promover a inclusão social neste
país através de políticas públicas. Nós temos uma dívida social
com os negros neste país que o Estado é que tem que
desenvolver políticas públicas para se fazer com que se pague
essa dívida social. Temos uma dívida social com os pobres
deste país e achar que a mão invisível do mercado vai resolver
essas desigualdades deste país é fazer com que daqui a cem
anos, cento e cinqüenta anos nós estejamos na mesma situação
ou pior até. Porque a mão invisível do mercado leva a uma
concentração cada vez maior. Então tem que ter políticas
públicas nesse sentido.

Com relação à questão do PROEP, que o nosso amigo
ali do setor comunitário levantou, essas escolas que foram
federalizadas, evidentemente que foram com a aquiescência
das mantenedoras, não nos passa pela cabeça uma política
truculenta de ir lá e federalizar. Então esse é o primeiro passo,
ver  a aquiescência da mantenedora a partir da dificuldade.
Evidentemente, há um caso de irregularidade na destinação,
porque o cara de Florianópolis, lá que é uma instituição privada
com fim lucrativo, está usando em curso com fim lucrativo.
Bom, ali houve uma intervenção realmente por uma
irregularidade no contrato. Nos demais, através de negociação,
se eu entendi bem, não sei se eu entendi bem, mas haveria
por parte da mantenedora aqui uma disposição de debater,
inclusive essa questão da Federação, entendi bem isso? Ou
não?

O PROEP 2 ele vai ter invertida a prioridade e a primeira
prioridade foram as comunitárias e privadas. Nesse segundo
que nós estamos propondo que a prioridade sejam as escolas
públicas, mas não exclui as comunitárias. Porque eu sou de
um Estado onde o setor comunitário tem muita importância,
que é o Rio Grande do Sul, muita importância. Então tem
comunitárias muito sérias. Agora sob o nome de comunitárias
também tem, sabe-se perfeitamente que tem, outras não tão
sérias assim. Então nós pretendemos priorizar as públicas, mas

não excluiremos as comunitárias, é um outro processo. Agora,
essa questão da federalização é uma questão que, bom, aqui
ela teria, inclusive, uma outra dimensão, porque se nós
tivéssemos comunitárias em Porto Velho dispostas a discutir a
questão da federalização não teria nem porque nós
construirmos uma nova escola, não é, Prefeito? Essa Escola
poderia ser a sede, se tivesse condições para isso. Estou falando
em tese, evidentemente, em hipótese, se tivesse condições
para isso essa Escola poderia ser a sede das nossas técnicas,
nossas Escolas Técnicas Federais, por que nós construiríamos
uma outra? Mas isso é um debate a ser feito de forma muito
democrática, muito transparente, com as mantenedoras, nós
não temos nenhuma política de truculência, de impor a
federalização. Nessas que são federalizadas, inclusive, a
gestora continua participando do Conselho Técnico-
Administrativo da Escola Federal. Continua, portanto,
participando dos destinos da Escola, embora sem a
responsabilidade mais da manutenção. Porque você tem razão,
nos Estados mais pobres é muito difícil a manutenção de uma
Escola, as pessoas recorreram a esse financiamento muitas
vezes sem ter a noção clara do que significa a manutenção de
uma Escola Técnica, que hoje em dia tem que manter a
tecnologia adequada, senão não serve para nada, se ela não
tiver capacidade de manter a tecnologia atualizada para seus
cursos ela será defasada.

E por último a questão de como é que se trata o perfil
dos cursos a serem abertos aqui: é partir da análise sócio-
econômica e ouvindo a comunidade, porque as Escolas Técnicas
Federais todas elas são profundamente vinculadas aos arranjos
produtivos locais e regionais.

Eu estou ouvindo o pessoal falar muito em hidrelétricas;
bom, se o dado é real, e certamente é, naturalmente nós
teremos que ter curso nessa área em formação de mão-de-
obra para essa área. Então nós temos que ver para onde o
desenvolvimento da região se move e aí fornecer a mão-de-
obra qualificada para possibilitar esse processo.

Quero agradecer a hospitalidade de vocês, pena que
estamos retornando agora a uma hora, a uma e pouco, e
confesso que tinha uma grave falha no meu currículo de vida,
eu não conhecia Porto Velho e estou muito satisfeito, muito
surpreso em encontrar uma bela cidade, uma cidade grande e
espero ao longo desse processo da construção da escola poder
voltar outra vez e principalmente para a inauguração no próximo
ano.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nereu Klosinski) – Obrigado,
professor Eliezer. Vou passar para o Deputado Federal Eduardo
Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Professor, a falha maior
vai ser não comer o tambaqui assado, porque vai ter que pegar
o avião e vai ter que comer aquele pão com mortadela da
TAM, que vai ser um problema. A preocupação do caráter da
escola, eu acho que foi feito um trabalho recente do qual
participaram os cinco S, o CETENE, o SEBRAE, enfim as
entidades que trabalham com o ensino profissionalizante, a
Escola Sindical da CUT, a DRT, sobre o plano setorial de
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qualificação, o qual apontou aí as necessidades, não só em
função da obra hidrelétrica do Madeira como também do próprio
contexto sócio-econômico que vive o Estado de Rondônia. Então
já há um acúmulo de uma base, de uma base média, de um
consenso da sociedade em relação ao fato, tanto que quando
houve a discussão da que seria uma Agrotécnica houve um
rebate porque a demanda maior neste momento são as novas
tecnologias, que vão capacitar o Estado de Rondônia a se inserir
dentro deste contexto nacional de desenvolvimento. Então eu
tenho certeza que o dever de casa aqui a moçada esta fazendo,
o dever de casa, esperamos que tenhamos sucesso na
expansão da Escola Técnica, nessa discussão de como fazer
com que o CETENE possa também ter condições  de auto-
sobrevivência, porque é uma demanda reprimida, estamos aí
vendo no Estado ainda que tem uma demanda reprimida pelo
ensino profissionalizante que até, tirando aí o trabalho do cinco
“S”, o trabalho da Agrotécnica, o trabalho da Escola da Escola
Família Agrícola, o que se teve  em Rondônia até hoje foi aquele
cursinho Walita, cursinho Walita que não capacita
profissionalmente para o mercado de trabalho competitivo.

Então, parabéns aí ao Deputado Nereu por ter colocado
o Poder Legislativo estadual nesse debate, essa participação,
essa entrada do Poder Legislativo estadual isso é muito
importante. Sinto a não presença aqui da Secretaria Estadual
de Ensino, que foi convidada, creio eu, para estar presente e
está discutindo aqui esta temática.

O SR. PRESIDENTE (Nereu Klosinski)- Passemos
agora ao Presidente da CUT, o Itamar.

O SR. ITAMAR – Somente para agradecer a
oportunidade de estarmos aqui participando deste debate.
Parabéns ao MEC, na figura do professor Eliezer por essa
retomada desse projeto da criação das Escolas, Deputado
Federal Eduardo Valverde, Deputado Nereu e a Senadora
Fátima Cleide pela realização desta Audiência e o nosso Prefeito
aqui, que já disponibilizou o terreno para efetivamente a Escola
acontecer.

Obrigado a todos e bom Dia do Trabalho para todos os
trabalhadores e trabalhadoras.

O SR. PRESIDENTE (Nereu Klosinski)- Passa agora
para o Prefeito Roberto Sobrinho.

O SR. ROBERTO SOBRINHO – Eu só quero aproveitar
a oportunidade aqui para fazer um convite a todos que estão
aqui, na próxima sexta-feira, dia 05, às 15 horas, no Auditório
da OAB, nós vamos realizar um debate sobre as hidroelétricas.
Não é a Audiência Pública formal, mas é um conjunto de ações
que a Prefeitura vem desenvolvendo no sentido de compreender
realmente quais são os impactos e os benefícios que serão
gerados por esse empreendimento.

Então, nós vamos fazer uma discussão ampla, uma
reunião aberta com a comunidade aqui, com diversos

segmentos. Estamos trazendo aqui os elaboradores de impacto
ambiental que é a ODEBRECHT e FURNAS e também o Governo
Federal.

No Governo Federal tem um grupo de trabalho
interministerial. Nós estamos trazendo a coordenação desse
grupo que coordena a implantação desse empreendimento das
hidrelétricas aqui no nosso município. Então, e o objetivo é
fazer um nivelamento das informações a respeito do início das
obras, do processo de leilão de compra da energia, do consórcio
que está sendo montado para tocar este projeto, dos impactos
tanto ambientais quanto sociais que serão ocasionados e das
medidas mediadoras, ou seja, medidas para compensar esses
impactos que terão aqui. Isso vai acontecer na próxima sexta-
feira a partir das 15 horas lá na sede da Ordem dos Advogados,
Secção Rondônia. E parabenizar, mais uma vez, o Nereu, o
Deputado Eduardo, a Senadora Fátima e o pessoal do MEC
que veio aqui nos dar importante notícias a respeito da
concretização da Escola Técnica Federal. Um grande abraço a
todos.

O PRESIDENTE (Nereu Klosinski) – Nós queremos
aqui agradecer a todos e a todas que se fizeram presentes,
em especial, sem dúvida nenhuma, ao Deputado Federal
Eduardo Valverde e à Senadora Fátima pelo empenho junto ao
Governo Lula para que se busque essa implantação da Escola
Técnica aqui na Capital. Agradecimento ao Eliezer e o Gleisson
por terem vindo aqui justamente para fazer melhores
explicações e explanações para a gente aqui. Ao Prefeito
Roberto Sobrinho por ter disponibilizado a  área e pelas
informações do Gleisson já é uma etapa importantíssima. Eu
acho que isso já foi vencido, já que várias discussões foram
feitas anteriormente na questão da implantação do curso, como
disse o Deputado Federal Eduardo Valverde, aqui nós temos a
presença do Professor Wilton, do SENAC e de outros segmentos
também que estão participando, isso é uma demonstração de
que Porto Velho já fez uma discussão bastante importante. O
objetivo desta Audiência Pública era justamente para ter mais
um pouco a participação da sociedade e mais ainda poder
mostrar para a sociedade o investimento que o Governo Federal
tem feito com o empenho dos nossos companheiros da bancada
federal. Eu acho que esse objetivo sem dúvida nenhuma dessa
Audiência Pública foi atingido e agora nós vamos estar
acompanhando e dizer para o Deputado Eduardo Valverde e
para a Fátima que em nome da Assembléia Legislativa a gente
agradece a todos aqui presentes e dizer que também, em nome
da Assembléia Legislativa, nós nos colocamos a disposição para
concretizar essa realização o mais rápido possível e podermos
participar da inauguração e já acompanhando aí os primeiros
alunos a poderem estudar, porque tem essa expectativa
justamente de informação de mão-de-obra aqui para Porto
Velho.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, declaro encerrada esta Audiência Pública.

(Encerra-se esta sessão às 12 horas e 36 minutos).


