Institui a Placa comemorativa pelos 50 anos da
Faculdade de Educação São Luis –
Jaboticabal SP, e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituída, por este Decreto Legislativo, Placa
comemorativa pelos 50 anos da Faculdade de Educação São Luis –
Jaboticabal SP.
Art. 2º A Câmara Municipal de Jaboticabal mandará cunhar 50
(cinquenta) placas que serão entregues a igual número de pessoas escolhidas
por Comissão Especial, constituída por ato da Presidência desta Casa de Leis.
Parágrafo único. A Comissão de que trata o caput deste
artigo será composta por 05 (cinco) membros a saber:
a) A vereadora autora deste Decreto Legislativo;
b) Um(a) vereador(a) escolhido pela Presidente da Câmara
Municipal de Jaboticabal;
c) Três representantes da Faculdade de Educação São Luis,
indicados por sua Direção.
Art. 3º A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene a ser
realizada no mês de outubro do ano de 2022.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução deste Decreto
Legislativo correrão por conta de verba própria consignada no orçamento
vigente, suplementada se necessário.
Art. 5º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua
publicação.
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RENATA ASSIRATI
Vereadora - PSC

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018
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Senhores Vereadores,
Tenho a honra de apresentar o presente Decreto
Legislativo em comemoração aos 50 anos da Faculdade de Educação São
Luis.
Esta história dá início com Sr. Cesário Martins e da Sra.
Antônia Carregari, onde o fruto deste amor geraram os irmãos Afonso
Carregari Martins e Waldemar Martins.
Sr. Afonso Carregari Martins casou-se com Angelina
Therezinha Perrone Martins e tiveram seus filhos Elaine Maria, Maria Silvia e
Afonso Filho.
Sr. Waldemar Martins casou-se com Iracê Miriam de
Castro Martins e tiveram seus filhos Gislene, João Bosco, Ricardo, Viviene e
Afonso Cesar.
Uma família exemplar, uma união indestrutível, um amor
pelo ensino, uma meta a ser alcançada. É dado início a criação e fundação do
Colégio São Luís. Com o apoio e união dos filhos, prosperaram de forma
gigantesca, trazendo orgulho aos jaboticabalenses e, com isso, mérito à nossa
cidade.
Com um nome consolidado, alicerçado, toda estrutura
física e acadêmica edificada, em 1972, por meio desta família, Jaboticabal
passa a ter a Faculdade de Educação São Luís, mudando toda a área
educacional e econômica, mudando a economia do município.
Tornando um exemplo na experiência, em ensino
superior, desde a sua fundação, oferece cursos na área de Licenciatura:
Matemática, Filosofia, Letras, Educação Artística, História, Geografia e
Pedagogia. Mantendo sua vocação na formação de professores, implanta

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 19/2021 - Protocolo nº 1643/2021 recebido em 13/10/2021 10:41:55 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Renata Aparecida Roncaglio Assirati
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.jaboticabal.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 527E-604E-3853-D383.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Letras (Português/Espanhol) e Ciências Biológicas.
Rua Barão do Rio Branco, 765 - CEP: 14870-330 - Jaboticabal-SP
Fone: 16.3209.9477 - Site: www.jaboticabal.sp.leg.br
Pag. 3/8

mercado de trabalho, a Faculdade São Luís de Jaboticabal (FESLJ) lança
cursos de bacharelado em Direito, Administração, Secretariado Executivo
Trilíngue

(Português,

Inglês

e

Espanhol),

Sistemas

de

Informação,

Comunicação Social (Publicidade e Propaganda) e Enfermagem.
Em 2001, a Faculdade de Educação São Luis, lança o
Curso de Enfermagem, ou seja, a Primeira Turma de Graduação em
Enfermagem, formados em 2005, alcançaram rapidamente o mercado de
trabalho, e com isso a Faculdade faz uma grande publicidade, com outdoor,
panfletagem e uma das alunas escolhidas pra fazer a publicidade do curso,
pós formada é a atual Vereadora e Presidente da Câmara Renata Assirati,
que com muito orgulho apresenta este Projeto Decreto Legislativo.
Sem perder a sintonia com as necessidades do mercado
de trabalho, inaugura os cursos de Ciências Contábeis, Engenharia de
Produção, o Bacharelado em Ciências Biológicas, e em 2017, os cursos de
Nutrição, Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e a
Pedagogia à distância, sendo que, na modalidade à distância, possui o AVA –
Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde é possível acessar todo o material
disponibilizado aos alunos, permitindo flexibilidade de horários.
Todos os cursos foram reconhecidos pelo Ministério da
Educação (MEC). A preocupação e o desafio na formação de pessoas com
uma reflexão crítica dos problemas sociais, culturais, políticos, econômicos e
existenciais, vividos pelo povo brasileiro, levaram a São Luís a autorizar e
implantar o Curso de Filosofia no ano de 2006, reconhecido com excelência
em 2010.
Uma instituição cidadã, com uma estrutura moderna e
preparada para atender pessoas deficientes, possui, mais de duzentos
professores (especialistas, mestres e doutores) e uma soma acadêmica que
ultrapassa 5 mil alunos, responsabilidade sócia, revela uma identidade
humanista.
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Luís tem papel de responsabilidade social nas mais diferentes áreas,
totalizando 25 projetos de extensão à comunidade, dentre os quais se
destacam: Unidade de Atendimento ao Deficiente Visual Olhos da Alma;
Núcleo de Prática Jurídica (atendimento gratuito à comunidade); Banda
Musical

São

Luís;

Alfabetização

Solidária;

Inclusão

Digital,

Oficinas

Pedagógicas, Empresas Júniores (dos cursos de Administração e Sistemas de
Informação) dentre outros.
São Luís participa dos programas de financiamento
estudantil e concessão de bolsas de estudo com os governos federal, estadual
e municipal, a saber: FIES, Escola da Família Estadual e Municipal, PROUNI e
CEBRADE (autofinanciamento).
Um olho voltado a aos alunos que procuram oportunidade
de estágio, a Faculdade São Luis conta em suas instalações, um escritório do
CIEE (Centro Integrado Empresa Escola), que os auxilia a colocar em prática
tudo que aprenderam na teoria.
Como a educação pode colaborar para melhorar a
qualidade de vida ou transformar a realidade das populações que a cercam?
Este questionamento está presente no dia a dia de cada funcionário, professor
e aluno da São Luís, que se empenham para dar uma resposta à altura de
suas possibilidades.
Uma homenagem aos Filhos, Netos e Bisnetos, uma
homenagem a toda família Martins, uma homenagem a toda família São Luis.
Em meio a este momento único, relato um pouco da
história do Prof. Waldemar Martins, nascido em 14 de março de 1931, em
Jaboticabal – SP.
Foi diretor, educador, empresário da educação, fundador
do Ginásio, Faculdade e da Banda Musical São Luis. Poeta, orador,
declamador,

contista

premiado,

excelente

historiador,

ambientalista, semeador, colecionador, um homem inovador.

naturalista,
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1989/1992, 1993/1996, 1997/2000 e 2001/2004. Presidente da Câmara
Municipal em 1993, 1999 e 2000, candidato a Prefeito Municipal, incentivador
de Folias de Reis e folclore em geral, promotor de Festivais de Viola Caipira,
benemérito no mais amplo sentido e de um coração do tamanho do universo,
pessoa repleta de amor, lutou pelos direitos das crianças, auxiliando milhares
de estudantes, formando gerações de pessoas preparadas e novos
profissionais nas mais diversas áreas.
Professor na E. E. Luis Latorraca - Nova Jaboticabal e
outras, Cursou Pedagogia com Habilitação em Administração e Supervisão
Escolar de Ensino de 1º e 2º Graus pela Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras "Moura Lacerda" de Ribeirão Preto.
Diploma de Técnico em Contabilidade. Conselheiro Centro do Professorado Paulista. Diretor do Colégio "São Luís" - Jaboticabal –
SP.
Foi sócio fundador e Sócio proprietário da SDEL Sociedade Difusora de Ensino Ltda., mantenedora do Colégio São Luís e
Colégio Anglo Jaboticabal.
Diretor Mantenedor da Associação Jaboticabalense de
Educação e Cultura - AJEC, Mantenedora da Faculdade de Educação "São
Luís" – Jaboticabal - SP. 1966 - Fundou o Centro do Professorado Paulista
(CPP) de Jaboticabal, sendo sempre seu Presidente, fato inédito e histórico na
instituição desde o ano de 1958.
Atuação na Fanfarra do Ginásio São Luis, depois Banda
Marcial do Colégio São Luis, e por fim Banda Musical São Luis, no qual era
apaixonado, com a conquista de 57 títulos em sua rica trajetória cultural, sendo
merecidamente

homenageado

em

seus

derradeiros

momentos

pela

corporação, com enorme emoção.
Escreveu obras literárias com os seguintes livros
editados: “Folhas Perdidas”, “Escreva correto pela imagem da palavra” e “Na
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Vereador por seis legislaturas 1969/1972, 1973/1976,

Venda do Tatu”.
Rua Barão do Rio Branco, 765 - CEP: 14870-330 - Jaboticabal-SP
Fone: 16.3209.9477 - Site: www.jaboticabal.sp.leg.br
Pag. 6/8

e outros periódicos. Em 1974, contista premiado pela Fundação Cultural de
São Paulo, com o instigado conto “Tia Dorama”.
Homenageado com o dobrado “Waldemar Martins”,
composto pelo Professor e Maestro Edwiges Valério, executado em várias
ocasiões pela centenária Corporação Musical “Gomes e Puccini” de
Jaboticabal.
Igualmente homenageado pela Banda Musical São no
Desfile Cívico de 7 de Setembro de Jaboticabal.
Como eco-cidadão foi preservacionista das espécies
animais, árvores, nascentes, córregos, rios, lagoas, etc. Ajudou na preservação
do Bosque Municipal de Jaboticabal, defensor intransigente da integridade das
águas cristalinas dos principais mananciais de Bonito/MS, em especial o Rio
Formoso.
Enfim, um grande homem, que merece ser relembrado e
homenageado junto à história da Faculdade São Luis.
Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres vereadores
para a apreciação e aprovação da matéria.

Jaboticabal, 11 de outubro de 2021.

RENATA ASSIRATI
Vereadora - PSC
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Ainda, escreveu várias publicações para jornais, revistas
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