
Excelentíssima senhora Presidente,

DRA.  ANDRÉA  DELEGADA, Vereadora  infra-assinada,  na

forma  regimental,  apresenta  ao  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito  Municipal,

EMERSON RODRIGO CAMARGO o presente  REQUERIMENTO solicitando

as  seguintes  informações  a  respeito  da  volta  às  aulas  nas  creches  de

Jaboticabal.

Diante de diversas informações que chegaram ao gabinete e

também divulgadas pela imprensa sobre o não acolhimento em período integral

de  parte  das  crianças  das  creches  municipais,  torna-se  necessário  os

seguintes esclarecimentos:

1)  Por que a Secretaria de Educação está adotando a liberação dos alunos

antes do final da tarde?

2)  Mães e responsáveis foram informados antes do início das aulas sobre a

nova determinação adotada?

3) Quantos professores efetivos e quantos contratados atuam nas creches de

Jaboticabal? Quantos novos serão contratados?

4) Quantas crianças são atendidas em período integral? Quais idades?

5) Quantas solicitaram período integral?  
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6)  No  caso  das  mães  que  trabalham  em  período  integral  e  precisam  de

acolhimento em período integral, como elas devem proceder para que tenham

direito ao serviço da creche em período integral?

7) A Prefeitura realizou os pregões referentes a compra de merenda necessária

para atender toda demanda após a volta das aulas?

8) Como está o planejamento para o próximo ano letivo?

9) Qual é o planejamento para zerar a demanda de vagas em creches?

10) Como está a organização do transporte escolar para o próximo ano letivo?

Com a necessidade de um novo processo licitatório para o transporte público e

a  possibilidade  de  atrasos  comuns  em  qualquer  processo,  está  sendo

pensando alguma outra alternativa caso isso aconteça?

11) A rede tem condições de atender toda a demanda de vagas em período

integral?    

Jaboticabal, 11 de novembro de 2021.

DRA. ANDRÉA DELEGADA
Vereadora - PSC 
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