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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, ESPORTES, LAZER E MEIO AMBIENTE REALIZADA NO DIA 05 DE 

MARÇO DE 2021. 

Às 19 horas e 30 minutos do dia 05 de março 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 em audiência pública remota 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 audiência foi realizada de forma remota e transmitida ao 

vivo pelas redes sociais do Poder Legislativo. Inicialmente, a vereadora Profa. Paula, 

que preside a comissão, agradeceu a presença dos demais membros da Comissão 

Prof. Jonas e Gregório Casagrande, das autoridades, dos convidados e internautas 

que acompanham a Audiência pela Internet. Participaram da sala remota: Professor 

Emerson Rodrigo Camargo, Prefeito do Município de Jaboticabal; Renata 

Aparecida Roncaglio Assirati, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal; 

Professora Lucia Vasques, Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do 

Município de Jaboticabal; Ornella Padovani Perez, Secretária de Saúde do Município 

de Jaboticabal; Professor Antonio Sérgio Ferraudo, Diretor da UNESP Campus de 

Jaboticabal; Professora Adolorata Bianco Carvalho, Presidente do Conselho 

Municipal da Saúde do Município de Jaboticabal; Professora Rosa Pereira de Mello, 

representante do Conselho Municipal de Educação; Dr. Carlos Macayochi de 

Oliveira Otuski, Promotor de Justiça da Comarca de Jaboticabal; Ronaldo Nogueira, 

Conselheiro Tutelar no Município de Jaboticabal; Karina Demani Germani, Diretora 

do Departamento de Alimentação Escolar da Prefeitura municipal de Jaboticabal; 

Professor Marcelo Martins Lafranchi, Coordenador de cursos da Faculdade São 

Luís de Jaboticabal; Professor Eduardo Chioda, Diretor geral do Colégio Santo 

André - Unidade Jaboticabal/SP; Priscila Santiago, apoio escolar na Rede Municipal 

de Ensino; Professora Maria Carlota Niero Rocha, Diretora da APEOESP - Sindicato 

dos Professores do Ensino oficial do Estado de São Paulo. A Presidente da Comissão 

explicou as regras da Audiência dizendo que as autoridades convidadas terão até 5 

minutos para expor suas considerações e os inscritos através do site terão até 2 

minutos para fazer o uso da palavra. Os cidadãos que acompanharão pela internet 

poderão realizar suas perguntas e considerações através do chat da transmissãb e 
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que não serão permitidas falas de baixo calão, desrespeitosas ou que fujam do tema 

debatido em questão, sendo que o debate devera primar pela objetividade do discurso. 

As dúvidas que, em razão do tempo, não forem respondidas durante a audiência, 

serão respondidas posteriormente. Ato contínuo a Profa. Paula, presidente da 

Comissão, discursou esclarecendo o objetivo da Audiência e em seguida as 

autoridades e convidados fizeram o uso da palavra. Prof. Emerson Rodrigo de 

Camargo, Prefeito da cidade de Jaboticabal, iniciou sua fala parabenizando a 

iniciativa e a comissão, segundo o Prefeito houve uma preocupação por parte da 

prefeitura municipal em fazer uma consulta pública com pais e alunos da rede 

municipal e constatou que 60% dos pais não querem o retorno a aulas 

presenciais e que desde o início da administração mantém a possibilidade de 

um diálogo aberto para conversar a respeito e foi decidido que não voltasse as 

aulas presencialmente no município, sugerindo que houvesse uma consulta 

pública para tomada das decisões e tem que se levar em consideração todos 

os protagonistas desse processo, que há crianças que dependem da escola, 

para acolhimento, que passam por necessidades sócio econômicas mas temos 

que proteger os profissionais de educação e os funcionários todos que fazem 

parte da administração. A curva em Jaboticabal está subindo, com 100% da 

ocupação das UTls, essa é uma preocupação de todos "as tomadas decisões 

que aqui forem levantadas o governo municipal certamente vai acatar porque 

diante do diálogo democrático, o que prevalece é o bom senso e a manutenção 

da vida como sempre para que a gente possa salvaguardar da melhor forma 

possível a qualidade de vida de todos". Em seguida fez uso da palavra a vereadora 

Renata Assirati, Presidente da Câmara de Jaboticabal, ressaltou a 

importância da audiência pública e a vida" a saúde em primeiro lugar", acredita 

que a forma de prevenção é a vacina sendo bom para todos, mas que 

infelizmente sem previsão para quando todos estarão vacinados; "a população 

está cansada, estressada, mas precisamos acreditar que tudo irá passar". O 

prefeito Emerson assinou um contrato em que logo todos estarão sendo 

vacinados. O vereador Prof Jonas, membro da Comissão de Educação, 

Cultura, Esporte, Lazer e Meio ambiente, iniciou sua agradecendo a 

participação de todos acrescentando o prazer de poder fazer parte da 

comissão enquanto professor, que a Câmara através da Comissão abre 

dialogo de forma democrática para debater a situação da pandemia na questão 
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das aulas no município e que mesmo o município tendo adotado a forma 

remota de ensino ainda houveram alguns casos de COVID e que devemos 

pensar na situação das crianças como um todo incluindo psicologicamente, que 

acredita que a partir da audiência possa surgir alguma solução que ajude no 

combate ao aumento dos números de casos confirmados do novo carona vírus, 

"essa audiência pública fará parte da história". O vereador Gregório Casa 

Grande, membro da Comissão de Educação, Cultura, Esport, Lazer e Mario 

Ambiente, agradece a oportunidade de fazer parte da comissão junto com a 

Profa. Paula e Prof. Jonas e que estava emocionado por estar participando de 

sua primeira audiência pública . Segundo o vereador, o momento em que 

vivemos é muito delicado, a média desse ano é de 24.8 de casos de COVID 

por mês "quando o caso é com nossa família ou amigo o número aumenta o 

valor''. O vereador afirma que tudo que for decidido na audiência pública será o 

melhor para a cidade junto com pessoas capacitadas para auxiliar na tomada 

de decisões. A Secretaria Educação, Cultura, Esporte Lazer e Meio Ambiente, 

Professora Lucia Vasques, expressa o respeito aos profissionais da 

educação dizendo que são heróis por enfrentar dia a dia as dificuldades 

impostas pelo vírus, "estamos vivendo a 1 ano a incerteza do dia de amanhã". 

A Secretária disse que teve a oportunidade de acompanhar a volta as aulas 

das crianças, e que elas estavam se sentindo em casa na escola e que na 

semana seguinte já estavam em aulas remotas novamente e houve a 

preocupação em relação a alimentação e com o bem-estar dessas crianças. 

Segundo a Secretária foi realizada uma pesquisa com 3.000 pais de creches, 

educação infantil e básica, professores e funcionários da rede escolar e 60% 

dos pais apontaram que preferem aulas não presenciais e entraram no mês de 

março com aulas remota, que a preocupação não é só com os alunos, mas 

também professores e pessoal de apoio que não tem uma medida imediata 

para solucionar a situação, mas que temos que procurar ações e estratégias 

para preservação a vida. A Secretaria de Saúde do Município, Ornela 

Padovani, iniciou cumprimentando a todos. Em seguida, afirmou o desejo de 

que nunca mais tenhamos que viver esse momento novamente. Falou do 

aumento gritante dos casos, principalmente em fevereiro até agora no mês de 

março, a P1, a cepa Amazônica, certamente já está no município, assim como 
ç ·~-·'"") 
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na região. A nova cepa causa temor e temos que lutar contra isso. Disse que 

vivemos um momento do contágio que é diário e só no dia de hoje temos 32 

pessoas foram positivadas e temos que investir em leitos de CTI. A Secretária 

aconselhou que os pais com condições de deixar seus filhos em casa, que 

deixem. Finalizando, sugeriu que nos próximos 15 dias as escolas sejam 

fechadas, para que não haja um aumento nos casos de COVID, ou ao menos 

que se possa controlar o aumento. O próximo a fazer o uso da palavra foi o Dr. 

Carlos Macayochi de Oliveira Otuski, Promotor de Justiça da Comarca de 

Jaboticabal, que pediu um olhar atento para as crianças em situação de 

vulnerabilidade social, porque para essas crianças a escola é a segunda casa, 

quando não a primeira e qualquer decisão deverá levar em conta a 

vulnerabilidade das crianças com histórico de violência e saúde mental e que 

essas precisam do apoio da comunidade escolar ter "olhar carinhoso no caso 

de alimentação escolar, onde precisamos dar esse suporte". Finalizou dizendo 

que as crianças precisam estar na escola". A representante Conselho Municipal 

da Educação, Professora Rosa Pereira de Melo, ressaltou que há uma ânsia 

em resolver tudo, sendo uma necessidade de todos e que a escola além de 

tudo, trabalha o social. O que representa segurança para todos é a vacina e 

que não há para todos. Disse ainda que os profissionais querem sim acolher 

essas crianças, mas e a saúde? Teremos que olhar para a vida. Qual respaldo 

que a escola tem? Tudo que está acontecendo vai além da escola, ela pensa 

que nesse momento, tem que parar tudo; "A prioridade agora é a vida, 

priorizando-a, para todo o resto se dará um jeito. A Presidente do conselho 

municipal da saúde de Jaboticabal, Professora Dolorata Bianco, iniciou 

dizendo que o momento é triste e delicado, a necessidade da volta às aulas 

para algumas famílias é a alimentação, mas não pode se expor alunos, 

professores e funcionários a tudo isso e a forma de prevenção hoje é a vacina 

e que a maioria concorda que não convém esse retorno, a situação está crítica, 

muito mais do que já foi "esse grupo deveria ser prioritário para a vacinação". 

Disse ainda que precisamos, ao menos, desses 15 dias de afastamento para 

tentarmos conter a propagação do vírus, já que a situação é muito crítica mais 

do que já foi e que espera que tenhamos sabedoria nesse momento para 

decidir o que for melhor ou menos prejudicial. O próximo a fazer uso da palavra 

foi o Diretor da UNESP, Campus Jaboticabal, Professor Antônio Sergio. 
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Iniciou dizendo que os alunos se sentem seguros na escola. Diz ele que a 

vacina tem 50% de eficácia e que sim, a vacina é uma saída importante, mas 

que precisa continuar na conscientização, distanciamento, uso de máscara e 

que talvez isso não chegue de forma satisfatória à população mais carente da 

cidade e que a preocupação dele nesse momento, enquanto diretor da UNESP, 

é o começo das aulas do colégio agrícola, onde vêm alunos de todo o país e 

inclusive de outros países. Segundo Ferraudo, os quartos e quintos anos de 

veterinária estão discutindo a possibilidade do retorno presencial, já que são da 

área de saúde. Finalizou colocando-se a disposição de qualquer discussão 

daqui para frente. A Diretora do Departamento de Alimentação Escolar, Karina 

Demani Germani, disse que desde o ano passado vem tomando atitudes em 

relação à alimentação, a preocupação é dentro da limitação. O Departamento 

de Alimentação vem fazendo um bom aproveitamento do estoque, porque 

ainda há mercadorias no estoque. As mercadorias compradas em pacotes 

volumosos, porém não é possível atender a demanda de todas as crianças e 

que o jurídico da Prefeitura sugeriu a realização de sorteio entre os alunos. 

Segunda Karina foram contempladas as crianças que necessitassem de leites 

especiais. Afirmou que os sorteios foram realizados com registro em atas e 

fotos e que o departamento compreende a situação, mas não sabem como 

fazer mais e que esta aberta a sugestão da comissão. Finalizando disse que 

atualmente o Departamento está aproveitando alguns contratos vigentes de 

licitação do ano passado para solicitar mercadorias e usar o que tem no 

estoque e montar um kit para o próximo mês. O Conselheiro Tutelar, Ronaldo 

Nogueira, disse que o momento para se reinventar e tomar cuidado com a 

pandemia e que precisamos de um olhar mais atento para as crianças nesse 

momento de pandemia, em especial àquelas estão em casa. Disse ainda que 

foi realizado um levantamento pelo Conselho Tutelar que apontou um aumento 

expressivo de casos de violência. Segundo o Conselheiro, foram contabilizadas 

262 violações nesse período e que os agentes violadores é a própria família. A 

agente escolar, Priscila Santiago, disse que enquanto funcionária pública 

pede um olhar mais atento as reivindicações porque sempre estiveram 

presentes onde foi preciso e que é preciso avaliar o lado do aluno e que 

credita que agora não seja o momento de voltar as aulas porque as escolas 
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têm um déficit muito grande de estrutura, tanto pessoal quanto de estrutura 

física. É preciso avaliar tudo isso para um retorno e que se sente insegura em 

relação a tudo isso e ainda, que fica preocupada com o ensino do filho e em 

geral das crianças. Finalizando, disse que devemos pensar em como melhorar 

o ensino remoto. O coordenador do curso da faculdade São Luis, Professor 

Marcelo Martins Lafranchi, agradeceu pelo convite para participar da 

audiência pública e poder falar um pouco sobre a pandemia dando a sua 

opinião. Disse que acompanha o aumento dos casos e é perturbador a 

incerteza do voltar não voltar. Disse que já estava montando um plano para o 

retorno e foram surpreendidos novamente por esse número repentino de casos 

voltando a estaca zero. Marcelo disse que compactua com os colegas que 

falaram anteriormente e sabe que a situação social é bem complicada e que a 

volta as aulas nesse momento pode ser um agravante e que por mais que a 

escola possa ter um protocolo de higiene, tapete, álcool, como ficaria o controle 

da escola em relação ao que esses alunos estão fazendo fora da escola? 

Sugeriu que o afastamento ao menos por uns 15 dias seria bom. Depois desse 

período devemos debater novamente e com a melhora nesses números e com 

consciência para que a retomada seja segura depois de uma reavaliada. O 

Diretor do Colégio Santo André, Professor Eduardo Kioda, agradeceu o 

convite e cumprimentou todas as autoridades, parabenizou pela inciativa ele 

disse que a experiência que pode trazer a esse contexto é de uma instituição 

privada e de uma realidade estrutural diferente das escolas Públicas. Eduardo 

resgatou a fala da presidente da comissão Profa. Paula do desejo dos alunos 

em frequentar a escola mesmo em esquema de rodízio. Acrescentou que no 

final do ano de 2020 o Colégio retornou as aulas presenciais com os alunos do 

ensino médio e nono ano e foi uma experiência muito positiva e puderam ver a 

alegria deles por estarem em um cenário tão desafiador. Esse ano, como foi 

definido pelo governador de São Paulo, a escola é serviço essencial e que 

entende como essencial a vacinação de professores e funcionários das 

Escolas. Finalizou dizendo que a fase de alfabetização é preocupante, que não 

temos como voltar as aulas sem investimento, na parte material, higiene, 

tecnologia e uso da área externa e que o acolhimento é importante e que a 

parceria das famílias e comunidade escolar é de suma importância. A Diretora e· . , 
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da APEOESP - Sindicato dos Professores do Ensino oficial do Estado de São Paulo, 

Professora Maria Carlota Niero Rocha, cumprimentou a todos e cumprimentou a 

Comissão pela iniciativa nesse contexto virtual a audiência da comissão 

virtualmente. Dando prosseguimento afirmou que as devam ser fechadas e 

vidas preservadas é o que os professores estão se esforçando para que o 

governo do São Paulo entenda. Segundo a Professora Carlota no ano passado 

professores das escolas públicas estaduais tiveram que reaprender (aprender) 

a questão da tecnologia porque a escola estava longe dela, o investimento veio 

do FUNDEB depois de muita luta. Afirmou ainda que devemos ter 

investimentos estaduais e municipais" e que concorda que nossas escolas 

precisam estar fechadas nos próximos 15 dias. Dando prosseguimento solicitou 

ao prefeito eleito professor Emerson para feche as escolas municipais e 

estaduais. A Professora lamentou a ausência de um representante da Diretoria 

de Ensino do Estado de São Paulo e que assim como o município fez a 

pesquisa com os pais de alunos a diretoria de ensino do município deveria ter 

feito também, e que acredita que o diálogo com os pais é extremamente 

importante. Disse ainda que a Karina, Diretora do Departamento de 

Alimentação Escolar, vai precisar de uma logística muito grande em relação 

aos kits e cesta básica, para que se tenha a sustentabilidade da cesta 

alimentar das nossas crianças e que será necessário que todos trabalhem 

juntos para amenizar as dificuldades das famílias. Finalizando demostrou a 

preocupação nesse momento é o fechamento das escolas para preservação da 

vida dos professores, equipe gestora, funcionário e alunos e pediu a vacinação 

aos professores e demais funcionários. Após a fala dos representantes de 

vários setores convidados para a audiência pública a Comissão chegou ao 

consenso de que o momento é crítico e que se tem que priorizar a vida em 

primeiro lugar e atender as outras necessidades, o que ficou claro é que nos 

próximos 15 dias se feche as escolas pensando com cuidado em todos os 

questionamentos que foram levantados, que o momento é difícil e tende a 

piorar, existe uma preocupação com os alunos e com toda a comunidade 

escolar bem como com a população e da necessidade de tratar a alimentação 

e todas as deficiências oriundas dessa pandemia com toda a seriedade que a 

situação merece. Em sua fala final, a vereadora Profa. Paula falou sobre a 

Rua Barão do Rio Branco, 765 - CEP: 14870-330 - Jaboticabal-SP 
Fone: 16.3209.9477 - Site: www.Jaboticabal.sp.leg.br 

e-~ 
\ 

-~-•···~ 



• ' / 
::: ;f-

CÂMARA MUNICIPAL 
DE JABOTICABAL 
Palácio Ângelo Berchieri 

importância da iniciativa da Comissão em realizar a Audiência Pública e que a 

Comissão analisará as ideias e sugestões proposta pelos participantes. Com relação à 

questão da vulnerabilidade social, a Comissão convidará o Ministério Público, 

Conselho Tutelar e a Secretária de Desenvolvimento Social para discutir quais as 

condições viáveis para assistir mais de perto as crianças em vulnerabilidade social. 

Finalizando, a Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 

presente Audiência Pública. A comissão tirou como resolução da audiência, alguns 

pontos que convergiram durante as falas das autoridades presentes, bem como da 

participação da população que interagiu durante o debate. São eles: (1) fechamento 

imediato das escolas municipais, estaduais e privadas por 15 dias; (2) prioridade da 

segurança alimentar com os alunos da rede municipal, bem como um levantamento 

junto às escolas estaduais dos alunos mais carentes, inscritos ou não em programas 

sociais; (3) atenção às crianças em situação de vulnerabilidade e/ou violência e (4) 

melhora na qualidade do ensino remoto na rede municipal de ensino. Nada mais 

havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que será assinada pelos membros da 

Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Meio Ambiente da Câmara 

Municipal. Jaboticabal, 05 de março de 2021. Jaboticabal, 05 de março de 2021. 

v~~w 
PROF. PAULA 

PRESIDENTE MEMBRO 

Rua Barão do Rio Branco, 765 - CEP: 14870-330 - Jabolicabal-SP 
Fone: 16.3209.9477 - Site: www.Jabolicabal.sp.leg.br 


