
FATEC – Faculdade de Teologia e Ciências é reconhecida como de 

Utilidade Pública Municipal e recebe visita do Dep. José Bittencourt 
 

 
No dia 28 de setembro de 2009 a FATEC – 

Faculdade de Teologia e Ciências através de sua 
mantenedora foi reconhecida pela Lei nº4.671 como de  
Utilidade Pública.  O projeto de Lei foi apresentado 
pela Vereadora Dra. Encarnação Manzano, que através 
de sua sensibilidade reconheceu o trabalho 
desenvolvido pela Instituição.  O Dr. Marcos Palácio 
em nome do corpo docente e discente, bem como 
membros da Diretoria, agradecem a Vereadora Drª 
Encarnação Manzano pelo gesto de apoio, agradecem 
o Dr. Junior Marão Prefeito municipal por ter 
sancionado a Lei e os demais vereadores em nome do 
Presidente da Câmara Adm. Osvaldo de Carvalho pelo 
apoio irrestrito ao Projeto de Lei.   

Agradecimento especial ao Drº Jerônimo, 
jurídico da Câmara Municipal, pela orientação do 
Projeto de Lei. 

 

 
Vereadora Drª Encarnação e Drº Marcos Palácio 

 
Esteve visitando as instalações da FATEC o 

Deputado José Bittencourt.  O Deputado é membro 
atuante da bancada evangélica do Estado de São Paulo.  
Em visita as instalações da FATEC o Deputado 
declarou-se surpreso pelo trabalho desenvolvido na 
Instituição, declarou que o curso de Bacharel em 
Teologia está com um nível elevado em relação às 
demais escolas teológicas que ele visitou. 

O Deputado salientou da importância do 
desenvolvimento de projetos sociais pela escola, pelo 
fato de ser uma Faculdade com cunho teológico, 
lembrou aos Diretores presentes a reunião, que podem 
contar com apoio do Governo do Estado para 
implementação dos projetos.  O Deputado declarou seu 
apoio aos projetos desenvolvidos pela Faculdade, 
abrindo as portas de seu Gabinete para apoiar no que 
for possível. 

 

 

 
Pr. Otoniel Palácio, Dep. Bittencourt e Drº Marcos Palácio 

 

Fruto desta visita do Deputado, já está sendo 
implementado e desenvolvido um projeto na FATEC 
denominado “Reforço Escolar”.  O projeto atenderá 
inicialmente 30 crianças de 5ª a 8ª série, o atendimento 
as crianças será gratuito, será fornecido uniforme e 
lanches para os alunos.  O projeto terá inicio em 
novembro de 2009, os interessados devem procurar a 
Secretaria da FATEC Rua José Sanches Peres, 3040 – 
são João ou pelo telefone (17)3421-5653, para fazerem 
inscrição no projeto. 

Para os interessados em realizar cursos na 
FATEC, já se encontram abertas as inscrições para os 
cursos nas áreas de Pós-graduação em Administração e 
Educação, estão abertas também as inscrições para os 
cursos de: Bacharel em Teologia, Psicanálise Clinica, 
Formação em LIBRAS, Controladoria Hospitalar e 
profissionalizantes: Departamento Pessoal, Escrita 
Fiscal, Informática Básica e Técnicas Administrativas. 
Os curso oferecidos pela Faculdade têm um custo em 
média no valor de R$60,00 e a Faculdade oferece um 
programa de Bolsa de Estudo que o aluno poderá se 
inscrever. 

Os interessados em realizarem algum dos cursos 
oferecidos pela FATEC, deverão entrar em contato 
com a Secretaria da FATEC pelos canais de 
informações: 
Rua José Sanches Peres nº3040 – São João – 
Votuporanga-SP 
Fone/Fax (17) 3421-5653 
E-mail: secretaria@fatecc.com.br 
Site: www.fatecc.com.br     

   
 
 
 


