
 

	

INDICAÇÃO Nº 3616, DE 2020  

INDICO, nos termos do artigo 159 do Regimento Interno, ao Senhor Governador do 

Estado, que determine aos órgãos competentes, a criação dos Cursos Técnicos em 

Agronomia, a implementação do curso técnico voltado para a produção de mel, banana, 

pupunha e plantas ornamentais, na Escola Técnica Estadual (ETEC), situada no 

município paulista de Registro.  

J U S T I F I C A T I V A  

A proposição que se apresenta, destina-se a indicar ao Sr. Governador que determine 

às equipes técnicas da Secretaria de Desenvolvimento que avaliem e empreendam 

esforços para instituir o curso técnico de agronomia na grade curricular da Escola 

Técnica Estadual do município de Registro (ETEC), Estado de São Paulo, com o 

objetivo de oferecer aos alunos capacitação técnico-cientifica para o desenvolvimento de 

produção de mel, banana, pupunha e plantas ornamentais.   

 

Sabe-se da relevância da ETEC do município de Registro para o crescimento da região, 

bem como para garantir oportunidades de estudo e a consequente geração de emprego 

para os munícipes. As demandas regionais ocorridas atualmente, principalmente no que 

concerne as atividades agrícolas, demonstram a necessidade da inovação 

mercadológica e econômica para essa localidade.  

 

A região do Vale do Ribeira, em especial o município de Registro, é privilegiada pelo 

solo fértil e clima quente e úmido, que favorece a plantação de pupunha, favorecendo a 

geração de emprego de aproximadamente 10 mil pessoas. No mesmo interim, 

destaque-se que o mel é um produto cuja produção e comercialização merecem 

incentivo, uma vez que a produção atinge a margem de 8,2 toneladas por ano. Da 

mesma forma, a plantação de banana e cultivo das plantas ornamentais seguem a 

mesma sorte de êxito na região.  

 

 



 

  A criação do curso voltado à produção dos alimentos descritos acima tem a 
finalidade de atender o interesse público, levando em consideração o desenvolvimento da 
cidade, bem como atender os estudantes da região, a fim de ter um curso de fácil acesso, 
sem necessidade de deslocamento para outra cidade para estudar. 

 

Solicitamos, pois, que, após análise e conclusões pelas equipes técnicas do Governo do 

Estado de São Paulo, seja endereçada a esta Casa de Leis, as medidas adotadas ou 

que se pretendam adotar para o bem da população, sobretudo de Registro e região.  

  

Sala das Sessões, em 28/09/2020. 

a) Frederico d’Avila 


