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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 

ESPORTES, LAZER E MEIO AMBIENTE REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO 

DE 2021. 

Às 10 horas do dia 19 de fevereiro de 2021, nas dependências da Câmara Municipal 

de Jaboticabal a Comissão de Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Meio Ambiente, 

composta pela vereadora Profa. Paula e pelos vereadores Prof. Jonas e Gregório 

Casagrande, reunião para discutir o início da aulas na rede Municipal de Ensino. A 

presidente Prof. Paula agradeceu a presença dos demais membros da Comissão e 

deu início na reunião. Em sua fala inicial cobrou um melhor posicionamento do 

governo municipal sobre o andamento da aulas no Município. O vereador Prof. Jonas 

explicou como foi realizada a primeira semana de aula no município, onde ocorreu o 

acolhimento e nas demais semanas de fevereiros as aulas estão sendo realizadas 

remotamente. A Comissão discutiu a necessidade da permanência das aulas remotas 

até que a população receba a vacina. Outro assunto que foi matéria de discussão foi a 

alimentação dos estudantes que estão em aulas remotas. As famílias carentes 

necessitam dessa alimentação e que parte dela podem ser adquiridos através da 

agriculta familiar. Diante as discussões levantadas a Comissão decidiu realizar uma 

Audiência Pública no dia 05 de março de 2021, às 19h30, no Plenário da Câmara 

Municipal de Jaboticabal, para discussão do sistema de ensino municipal em meio à 

pandemia da COVID - 19. Por conta das medidas sanitárias de prevenção à 

transmissão do novo coronavírus e para garantir uma maior participação da 

população, a reunião acontecerá online, com a presença de autoridades que discutirão 

o assunto, bem como o diálogo com todos que quiserem participar. A presidente da 

Comissão oficializara a Presidência da Câmara Municipal sobre a realização da 

Audiência Pública e solicitando a convocação de servidores para o auxílio no evento. 

Solicitou ainda a publicação de convite no Jornal Oficial do Poder Legislativo. Nada 

mais havendo a tratar foi lavrada a presente Ata que será assinada pelos presentes. 

Jaboticabal, 19 de fevereiro de 2021. 
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