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GABINETE DO VEREADOR FLORIANO PESARO
DATA: 4/06/2014 – 5’ DISCURSO

Atraso na entrega de uniformes continua

Sr. Presidente da Câmara Municipal, srs. Vereadores,
telespectadores da TV Câmara, Boa Tarde.

Estamos no meio do ano letivo e a Prefeitura ainda não
conseguiu entregar o uniforme escolar dos alunos da rede
municipal.

Em fevereiro, início do ano escolar, já havia observado a
letargia e inoperância da prefeitura em viabilizar itens tão básicos
para nossas crianças – na ocasião, além da falta de uniforme
encontrávamos problemas no transporte escolar e no bilhete único
estudantil.

Naquela época, o Secretário César Callegari, havia afirmado
publicamente que tudo seria solucionado e que a entrega dos kits
ocorreria abril. Depois, a Secretaria da Educação afirmou que a
distribuição aconteceria em maio.
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Vale lembrar ainda que o atraso não se dá porque as compras
ficaram mais complexas e mais materiais são oferecidos. Os kits
foram reduzidos frente ao que entregava a gestão anterior.

O secretário de Educação disse que havia desperdício de
material e simplesmente cortou 19 itens, dos 41 que eram
entregues até o ano passado.

Foram retirados dos alunos: lápis, canetas, pincéis, fita
métrica, régua, tinta guache, caderno de desenho, cadernos
universitários, etiquetas, apontador e cadernos de brochura.

Agora, restou pouco mais do o simples uniforme com cinco
camisetas, uma calça, um par de tênis, uma jaqueta, um agasalho,
entre outros. E mesmo assim a Prefeitura não consegue entregar.

Vale lembrar que, no ano passado, os uniformes de inverno só
chegaram em junho. Na ocasião, a prefeitura culpou problemas na
licitação feita pela gestão Gilberto Kassab. E agora vão culpar
quem?
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Óbvio que desde o início o atraso é fruto da própria
incompetência da gestão municipal.
O pior dos cenários é que, ao ser cobrada por seus deveres, a
Prefeitura não estabelece um prazo definitivo para a entrega dos
kits de uniformes escolares.

E coloca a culpa nos professores: alega que entrega dos
uniformes atrasou por conta da paralisação dos professores na
rede municipal de ensino, o que atrapalhou o cronograma da
prefeitura.

Logo chegaremos ao final do ano letivo sem que o básico para
nossos alunos tenha sido providenciado.

Quando a prefeitura vai parar de procurar culpados para sua
própria incompetência e começar a fazer frente às suas
responsabilidades?
A educação municipal de São Paulo agradece.

Muito obrigado.

