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Câmara Municipal antecipa devolução de dinheiro ao Executivo
Valor será utilizado para a compra de 500 cestas básicas às famílias carentes

A mesa diretora da Câ-
mara Municipal, com apoio 
e colaboração de todos os 
vereadores da Casa, anteci-
pou ao Poder Executivo nesta 
semana, a devolução anual 
de recursos financeiros que 
são economizados pelo Legis-
lativo. O presidente Baltazar 
Garcia afirmou que foram de-
volvidos R$ 40 mil, valor este 
que será destinado à compra 
de 500 cestas básicas para a 
população carente de Monte 
Alto, que teve a situação 
agravada com a Pandemia do 
Novo Coronavírus.

“Além disso, infelizmente, 
muitas pessoas que trabalham 
nas indústrias, no comércio, 
na agricultura e na presta-
ção de serviços, perderam 

seus empregos desde que os 
Decretos Estadual e Muni-
cipal de calamidade pública 
entraram em vigor, com me-
didas de isolamento social e 
fechamento das atividades 
não essenciais”, ressaltou 
o parlamentar. “A Câmara 
Municipal, neste difícil mo-
mento econômico e social que 
estamos atravessando, tem 
o compromisso de ajudar as 
famílias mais necessitadas”, 
completou.

O vereador-pres idente 
agradece aos demais pares 
nesta ação, primeiro pelo 
apoio na antecipação da devo-
lução dos R$ 40 mil ao Poder 
Executivo e, segundo, pela 
economia que todos fazem du-
rante o ano, para que no final, 

seja possível a devolução dos 
recursos financeiros.

“Todos os anos, a Câmara 
Municipal tem feito a sua par-
te, devolvendo recursos para 
que sejam aplicados em áreas 
como Saúde, Cultura, entre 
outras”, justificou Baltazar.

Na gestão do ex-presiden-
te da Câmara Municipal, Julio 
Zacarin Neto, foram devolvi-
dos R$ 1.500.000,00 à Saúde. 
Em dezembro do ano passado, 
gestão do atual presidente 
Baltazar, foram devolvidos R$  
657 mil à Saúde.
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AGCIP e Consórcio Culturando anunciam 
o “Trilhando os Caminhos da Leitura”

Projeto visa incentivar a leitura em tempos de Coronavírus; participantes devem se cadastrar até 30 de novembro

Objetivando estimular e 
incentivar o hábito da leitura, 
a utilização das plataformas di-
gitais e acervos pessoais como 
fontes de informações e cultura, 
a AGCIP - Associação de Gestão 
Cultural no Interior Paulista 
“Prof. Gilberto Morgado” e Con-
sórcio Intermunicipal Culturan-
do, tornam público, em âmbito 
intermunicipal com as cidades 
do Consórcio, o Programa de 
Incentivo à Leitura “Trilhando 
os Caminhos da Leitura”.

“A pandemia de COVID-19 
tem alterado a rotina de boa 

parte da população mundial. A 
recomendação das autoridades 
sanitárias é o isolamento social 
– em alguns países compulsório 
– para evitar a disseminação 
ainda maior do vírus causador 
da doença. As pessoas fi carão 
mais em casa. O programa 
“Trilhando” é mais um incentivo 
para que o cidadão, ao fi car em 
casa, possa se ocupar da leitura 
e, ainda, concorrer a prêmios e, 
sobretudo, a manter a mente 
ocupada”, comentou Edson 
Brito Bolito Presidente do Con-
sórcio Culturando.

Para concorrer os interes-
sados devem acessar o regula-
mento e o formulário online no 
site www.consorcioculturando.
com.br  e preencher os dados 
solicitados. “Quanto mais lei-

turas, mais chances de confi r-
mar”, acrescenta Bolito.

A cidade que contar com o 
maior número de leitores ca-
dastrados até 30 de novembro 
receberá, em dezembro, o Fes-
tival Intermunicipal Culturando, 
evento em que acontecerá o 
sorteio de prêmios, como Smart 
TV, bicicleta e livros. As cidades 
do Consórcio participantes des-
se Programa são: Jardinópolis, 
Jaboticabal, Pitangueiras, Mon-
te Azul Paulista, Monte Alto, 
Rincão, Ubatuba, Viradouro, 
Vista Alegre do Alto. 
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Vereadores da atual
legislatura em foto 
após aprovação da 

devolução dos recursos

Na foto presidente da AGCIP 
e diretor de convênios do 
Consórcio Culturando Dudu Bolito, 
com professor Dagoberto - Unesp 
de Araraquara e prefeito 
Délcio José Sato, de Ubatuba, 
cidade consorciada que também 
participa do Programa 
Trilhando Caminhos da Leitura.


