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INDICAÇÃO 185/2021 

De 13/12/2021 

AUTOR VEREADOR:  GUILHERME.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

conceda aos nossos alunos carentes da Rede Municipal de 

Ensino de Santa Lúcia, fornecendo uniformes escolares 

necessários, para todo o ano letivo.  

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

 O município deve prestar auxílio aos nossos alunos 

carentes da Rede Municipal de Ensino de Santa Lúcia, 

fornecendo uniformes escolares necessários, para todo o 

ano letivo; 

O fornecimento anual de uniformes escolares às 

crianças de famílias que comprovadamente não possuam 

condições financeiras para sua aquisição, consideran-

do-se ausência de capacidade financeira ou a comprovação 

de desemprego dos pais ou responsáveis, ou do perce-

bimento por estes de renda não superior a 02 (dois) 

salários mínimos;  

Com essa concessão, além de o Município distribuir 

renda, vai oferecer as crianças e adolescentes carentes 

o patamar de igualdade dentro do ambiente escolar, uma 

vez que é sabido que existem casos de bullying devido à 

diferença social dos alunos, onde alguns podem frequentar 

a escola com roupas melhores; 

A nossa solicitação, é feita por entender que a 

educação universal, pública e de qualidade tem sido a 

aspiração praticamente unânime como ferramenta de 

justiça social e desenvolvimento sustentável, pois, no 

passado durante muitas décadas, a educação foi vista como 
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mercadoria e neste sentido a estrutura estatal atro-

fiou-se e a educação mercantil expandiu-se vertigino-

samente. 

GUILHERME, vereador, investido em suas atribuições 

conferidas por Lei, INDICA Oficializar ao CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, para que conceda aos nossos alunos 

carentes da Rede Municipal de Ensino de Santa Lúcia, 

fornecendo uniformes escolares necessários, para todo o 

ano letivo.  

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 de 

Dezembro de 2021. 

 

GUILHERME    

    VEREADOR 

 

 

 




