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CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
REQUERIMENTO Nº 010/2015
“Requer informações sobre a situação em que se encontra o quadro de funcionários
das Escolas Municipais.”

O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar
os interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder
executivo. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o Senhor Edson Medeiros
de Souza, Diretor da Secretaria Municipal de Educação, informe sobre qual a situação em que se
encontra o quadro de funcionários das Escolas Municipais?
Que deste se dê conhecimento ao Exmo Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas
Polydoro e aos gestores e funcionários das escolas municipais.

Justificativa

As mudanças ocorridas em algumas escolas como a reestruturação da EMEIEF Prof.
Padre Geraldo de Almeida Sampaio e EMEF Prof. Joaquim de Campos e o grande número de
alunos das escolas de nossos bairros apresentam como imperioso o questionamento sobre a
situação em que se encontra o quadro de funcionários das escolas municipais, pois a demanda
crescente de funcionários – inspetores e serventes – é uma realidade incontestável.
Como recentemente foi realizado concurso para várias categorias de trabalhadores,
solicito as seguintes informações:
• Quantos inspetores, merendeiras e serventes cada escola conta em seu quadro de
funcionários?
• Quantos funcionários tomarão posse nas escolas em função do resultado do
concurso?
• Alguém já tomou posse? Onde?
• Foi feito algum estudo sobre a quantidade de funcionários necessários para dar
conta das demandas das escolas?
Nunca é demais lembrar que a qualidade de ensino passa por um conjunto de fatores,
dentre eles, o quadro de funcionários para atender às várias demandas das escolas de nossa
cidade.
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Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de fevereiro de 2015.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor do Requerimento

