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MOÇÃO

Requeiro nos termos regimentais, após deliberação desta Douta Casa,
que seja consignado em ata uma MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
para João Martini Neto pela excelente administração e trabalhos
realizados como superintendente da FIEC (Fundação Indaiatubana de
Educação e Cultura).
É com grande honra que apresento esta moção, estendendo os meus
cumprimentos e parabenizando este incrível profissional.
João Martini Neto, nascido em Indaiatuba, é engenheiro agrônomo e
especializado em Gestão Pública e Empresarial, ex-presidente da
Câmara Municipal de Indaiatuba (2003-2004), ocupou por 14 anos o
cargo de Superintendente da Fundação Indaiatubana de Educação e
Cultura.
A Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura (FIEC), criada pela Lei
Municipal 2.162 de 03 de outubro de 1985 no governo do então
Prefeito Municipal Engenheiro José Carlos Tonin, além de ser um
patrimônio municipal é atualmente reconhecida como escola técnica do
ensino profissionalizante, oferecendo uma das mais completas
infraestruturas do país e destacando-se das demais por ser pública
contando com cursos 100% gratuitos, além de ter sido classificada pelo
BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) entre as dez
melhores escolas técnicas do mundo.
Contou também com a parceria do Governo Federal, sendo a primeira
escola técnica a aderir ao Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego).
No período que João Martini Neto esteve à frente como
superintendente, a Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura
duplicou seu patrimônio físico e atendeu mais de 15 mil jovens na área
da saúde, inclusão digital e outras.
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Tal fato por si só demonstra a enorme dedicação e comprometimento
deste profissional refletida através da fundação, proporcionando
inúmeros avanços na área da educação profissionalizante, como
também, elevando o nome da FIEC ao reconhecimento nacional e
internacional, merecendo reconhecimento.
Desta forma, ouvido o Plenário e atendidas todas as formalidades
legais, requeremos que fique constando na ata desta sessão, MOÇÃO
DE CONGRATULAÇÃO para João Martini Neto remetendo uma
cópia da presente a FIEC — Indaiatuba, Avenida Engenheiro Fábio
Roberto Barnabé, 3405 -Jardim Regina ,CEP: 13349-003

Plenário Joab José Pucinelli, 11 de janeiro de 2019.
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