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São Paulo, 11 de novembro de 2020. 

Ofício nº 204/2020 

Ao Excelentíssimo Senhor Valmir da Silva 

Prefeito do Município de Iporanga 

 

 

Assunto: transporte para alunos do Núcleo de Formação Profissional “Quilombo André 

Lopes”. 

 

 

No mês de setembro do presente ano, a assessoria desta Parlamentar 

realizou uma visita às áreas pertencentes aos quilombos André Lopes e Ivaporunduva, 

localizados no Vale do Ribeira, a fim de conhecer o trabalho realizado pelo ITESP com as 

comunidades quilombolas da região.  

Na ocasião, a equipe visitou o prédio em que fica instalado o Núcleo de 

Formação Profissional “Quilombo André Lopes”, inaugurado no ano de 2013 e vinculado ao 

Centro Paula Souza. O local conta com um amplo espaço, contendo 6 salas de aulas, 

laboratórios, biblioteca, quadra poliesportiva, refeitório e salas administrativas.  

Desde a sua inauguração, foram oferecidos os cursos de Técnico em 

Agroecologia, Cooperativismo e Gestão de Pequenas Propriedades Rurais, Administração e 

Guia de Turismo, sendo que o último se deu na modalidade EAD. Os alunos são, em sua 

maioria, quilombolas que residem nas comunidades entre os municípios de Eldorado e 

Iporanga. 

Contudo, foi informado que, atualmente, o núcleo encontra-se 

desativado e os cursos suspensos, em razão da ausência de transporte para levar os alunos 

das comunidades até a escola.  

Esta Parlamentar tomou conhecimento do Requerimento de Informação 

nº 369/2019, apresentado pela nobre Deputada Leci Brandão, questionando o motivo pelo 

qual o núcleo não está oferecendo cursos, se há um plano para reabertura e qual seria o 

papel das prefeituras municipais para auxiliar a efetivação da unidade. 

Em resposta, a Secretaria de Desenvolvimento Regional anexou parecer 

elaborado pelo Centro Paula Souza, no qual foi informado que a direção da ETEC estaria em 

tratativas para oferta de cursos rápidos por meio dos programas Via Rápida Emprego e 

Qualificação Básica, além de ensino técnico profissionalizante por meio do programa 
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Novotec. Porém, foi apontado que a continuidade dos cursos tem sido obstada pela 

dificuldade de disponibilização de transporte escolar por parte do Poder Público Municipal. 

Nota-se assim, por um lado, a existência de um prédio com ampla 

estrutura que se encontra ocioso e a boa intenção do Centro Paula Souza de oferecer 

cursos voltados às necessidades da população local; por outro, um problema de falta de 

transporte, que, certamente, não encontraria grandes dificuldades em ser solucionado. 

Pelas razões aqui expostas, esta Parlamentar indaga, respeitosamente, a 

Vossa Excelência, se existe por parte da Prefeitura Municipal de Iporanga um plano para 

prestação de serviços de transporte para os jovens residentes nesta Cidade e adjacências, 

quilombolas ou não, que queiram estudar no Núcleo de Formação Profissional “Quilombo 

André Lopes”. Diante da carência de cursos profissionalizantes no Brasil, finda sendo um 

pecado manter uma escola com tamanha capacidade inativa. 

Aproveita a oportunidade para renovar votos de elevada estima e 

consideração. 

 

  

Atenciosamente, 

 

 

Janaina Paschoal 

Deputada Estadual 
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