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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP 
PALÁCIO DA LIBERDADE R C  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 167/2018 

Assunto: 
Requer informações acerca da entrega de uniformes escolares nas escolas da Rede 

Municipal de Ensino. 
 

CONSIDERANDO que a Secretaria de Educação não cumpriu os prazos de entrega 

dos uniformes, deixando cerca de 12 mil alunos da Rede Municipal de Ensino sem os kits por mais de 

1 ano e 6 meses;  

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, visto que os uniformes auxiliam na 

identificação dos alunos no trajeto de ida e volta das escolas, e que, sendo assim, a falta dos kits e o 

atraso em suas entregas causam grande preocupação às famílias; 

CONSIDERANDO que a Secretaria de Educação, por diversas vezes, prorrogou a 

entrega dos uniformes escolares, por motivos diversos;  

CONSIDERANDO que recebemos algumas informações de que nem todos os 

alunos foram contemplados com os devidos uniformes; e 

CONSIDERANDO que estamos no final do ano letivo e temos ainda esse tipo de 

situação, 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. Quantos alunos, por escola, não receberam os kits de uniformes? 

2. Quais foram os motivos para que esses alunos da rede municipal não 

recebessem os devidos uniformes escolares?   

3. Qual a previsão que a Secretaria de Educação tem para resolver essa situação? 

4. Quais medidas serão tomadas pela Secretaria de Educação para que não 

ocorra mais tal problema?  

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2018. 

 

 

ARILDO BATISTA 
Vereador - PT  

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 


