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ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO Nº 153/17 

 

 
CONSIDERANDO que, por diversas vezes, temos sido questionados por pais de alunos a respeito dos 

uniformes escolares. Eles reclamam que já estamos chegando na época do ano, onde faz frio, e, muitos 

alunos da rede pública ainda nem receberam os uniformes de verão, muito menos, os uniformes de 

inverno. E, segundo eles nos informaram, as escolas não permitirão a entrada de alunos sem os devidos 

uniformes; e, 

 

CONSIDERANDO que o material escolar, que costumeiramente é entregue no início do ano letivo, 

também não foi entregue para muitos alunos da rede municipal. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao Prefeito 

Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) A Administração poderia nos informar quando será feita a entrega dos materiais e uniformes escolar 

para os alunos da rede municipal? 

 

b) Poderia nos enviar cópias dos processos de compra/licitação dos materiais escolares e uniformes? 

 

c) Poderia nos informar se os uniformes escolares de verão e de inverno serão entregues  juntos?  

 

Que do deliberado se dê ciência: 

 

 Ao Ilustríssimo Senhor Tiago Antonio de Araújo, Secretário Municipal de Educação; 

 Ao Conselho Municipal de Educação; 

 Ao Ilustríssimo Senhor Alessandro Baeza Silva, Vice-Prefeito de Votorantim; 

 Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em Sorocaba; 

 Ao Ilustríssimo Senhor Rodrigo de Melo Kriguer, Presidente da 188ª Subseção da OAB – 

Ordem dos Advogados do Brasil, em Votorantim; 

 À Promotoria Pública de Votorantim;  

 Aos Jornais: "Folha de Votorantim", "Gazeta de Votorantim" e "Cruzeiro do Sul"; 

 À TV Votorantim; 

 Às Rádios: Ipanema, Tropical FM, Cacique AM e FM, Cantate FM, Cruzeiro FM e Band FM; 

 Ao Blog "noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez; 

 Ao site “Cidade de Votorantim", do Sr. Irineu Oliveira; e, 

 Ao site "Cidadão Votorantinense", do Sr. Edson Correa. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 25 de abril de 2017. 

 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 


