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Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

A Vossa Excelência a Senhora

Presidente Lucimar Ponciano

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Jacarei

Assunto: Pedjdo de lnformação n° 174/2018

Excelentíssima Senhora Presidente,
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Jacareí, 06 de novembro de 2018.

Em   atendimento   ao   Ofício   n°.    102/10/2018-CMP,   dessa   Casa   Legislativa,

datado  de  25  de  outubro  de  2018,  recebido  nesta  Prefeitura  no  dia  25  de  outubro  de  2018,

referente  ao  Pedido  de  lnformações  n.°  174/18,  de  autoria  do  vereador  Fernando  da  Ótica

Original, venho prestar as seguintes informações:

1.          As revistas questionadas por essa casa Legislativa, apesar de serem da

Seicho-No-le,  abordam  temas  como  meio  ambiente,  bem  estar da  família,  educação  dentre

Outros.

Os  referidos  periódicos  foram  recebidos  por doação  pela  Secretaria  de

Educação  e  distribuídas  para  as salas  de  leitura  de todas  as  unidades  escolares,  conforme

decisão da Secretária de Educação, sob orientação da Gerente de Supervisão de Ensino, Sra

Maria  Cecília  de  Amorim,   uma  vez  que  os  assuntos  abordados  não  se  dirigem  a  temas

religiosos especificamente.  Por tal  motivo  e também  pelo fato  do  Estado ser laico,  a  sala  de

leitura pode ter livros,  revistas, etc, sobre temas diversificados.

2.          0   Município   pretende   promover   as   múltiplas   formas   de   acesso   ao

conhecimento,   lembrando  que  na  sala  de  leitura  estão  disponíveis  diversos  periódicos  e
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Iivros,   abrangendo   os   mais   variados   assuntos,   com   o   intuito,   exclusivo,   de   ampliar   o

conhecimento,  por meio da leitura.

3.          Sim,   a   Administração   Pública   tem   conhecimento   do   Projeto   de   Lei

mencionado, e do veto.

Respeitosamente,

Ç. IZAt
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S JOSE DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacarei
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