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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP 
PALÁCIO DA LIBERDADE 

R C  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 19/2017 

Assunto: Requer informações sobre a aquisição e entrega de uniformes escolares. 

 

Considerando que a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Educação, 

vinha realizando um importante trabalho para a valorização dos estudantes do Ensino 

Fundamental, com a distribuição de uniformes escolares, contemplando as EMEFs (Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental) e beneficiando mais de 13 mil alunos do 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental; 

Considerando que há 07 (sete) anos a Prefeitura Municipal realiza a entrega dos 

uniformes de forma ininterrupta, sendo que, ano após ano, o desafio aumenta, já que o número 

de crianças atendidas também cresce; 

Considerando que o objetivo do referido programa é garantir a distribuição 

gratuita dos uniformes, trazendo várias vantagens aos familiares dos alunos, dentre as quais a 

garantia de economia e o oferecimento de segurança aos estudantes, pois auxilia na identificação 

no trajeto de ida e volta das escolas, e que, sendo assim, a falta dos uniformes e o atraso em suas 

entregas causam grande preocupação às famílias; e 

Considerando que a população de Jacareí quer obter esclarecimentos acerca 

dos questionamentos abaixo apontados, REQUEREMOS à Excelentíssima Senhora Presidente 

desta Casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, 

seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações: 

1. Com relação ao certame para aquisição dos kits de uniformes: 

a) Em qual fase atualmente se encontra? 

b) Quais as considerações técnicas que justificam a referida etapa? 

2. A Administração Municipal tem previsão para iniciar a entrega dos kits de 

uniformes? Qual a data prevista? 

 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 10 de maio de 2017. 

 

 

LUÍS FLAVIO (FLAVINHO) 
Vereador - PT 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 


