
 

 

 

 

 

 

Requerimento nº 1798, de 2018 
 

Propõe um voto de congratulações com a população de Jaú, pelos 
esforços empreendidos para a instalação de uma filial do 
Restaurante Popular Bom Prato em parceria com a Fundação 
Amaral Carvalho. 

 

 

Autoria: Deputado Aldo Demarchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

RGL Nº  4606/2018



 

 

 
 

 

REQUERIMENTO Nº 1798, DE 2018 

 

Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso VIII, da XIV 
Consolidação do Regimento Interno, que se registre nos anais desta Casa um 
voto de congratulações com a população de Jaú, pelos esforços empreendidos 
para a instalação de uma filial do Restaurante Popular Bom Prato em parceria 
com a Fundação Amaral Carvalho. 

Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência ao 
Prefeito Rafael Agostini, Rua Paissandu, 444 - Centro - CEP 17201-900,Jaú, 
ao vereador Wagner Brasil, Praça Barão do Rio Branco, S/N - CEP 17201-901, 
Jaú e ao presidente da Fundação Amaral Carvalho, Vitorio Munerato Neto, Rua 
Dona Silvéria, 150, CEP 17210-070, Chácara Braz Miraglia, Jaú, São Paulo. 

  

JUSTIFICATIVA 

 

Tenho apoiado essa iniciativa há pelo menos cinco anos, 
desde que recebi, em setembro de 2013, ofício onde Wagner Brasil solicitava a 
unidade do Bom Prato para fornecer alimentação não apenas aos moradores 
de Jaú mas também às pessoas que são atendidas diariamente num dos mais 
importantes centros de tratamento oncológico do interior paulista. 

Anexo ao documento, o ilustre vereador enviou-me 
correspondência na qual a Fundação Amaral Carvalho, entidade filantrópica de 
renome nacional, afirmava seu interesse em disponibilizar área física para 
funcionamento do Bom Prato e destacava que a unidade será de grande 
importância aos cerca de 2000 pacientes, acompanhantes e voluntários - a 
maioria de baixa renda – que lá comparecem todos os dias. 

Desde então, empreendemos diversas ações para que 
esse objetivo se concretize. Em março de 2016, por exemplo, eu, Wagner 
Brasil e o prefeito Rafael Agostini levamos a reivindicação ao então secretário 
adjunto de Desenvolvimento Social, Felipe Sigollo. Mais recentemente, em 
dezembro do ano passado, apresentei na Assembleia Legislativa o Projeto de 
Lei 1151/2017, que autoriza o Estado a instalar o Bom Prato em Jaú. Aprovada 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a proposta encontra-se 
agora na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. 

Além de tudo isso, pouco antes de deixar o cargo, o ex-
governador Geraldo Alckmin lançou a ideia de que seja criada uma versão do 
restaurante Bom Prato exclusiva para hospitais onde o fluxo de pessoas 
justifique a presença do serviço, independentemente da população da cidade 
contemplada. 

 

 



Sala das Sessões, em 17/08/2018. 

 

a) Aldo Demarchi 


