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Considerando que é dever do vereador zelar por melhorias que venham favorecer os 

servidores públicos municipais e, sendo consideradas as inúmeras reclamações das Monitoras, 

funcionárias das creches municipais que recebem um salário mensal bem inferior que o das 

professoras “PEB I” e trabalham em carga horária bem superior a carga horária das mesmas. 

Também é de grande valia ressaltar que o Edital do último concurso público (em anexo), 

teve como requisito para a investidura no cargo de monitor os mesmos requisitos para o cargo de 

Professor “PEB I”, mas tal cargo “PEB I” oferece maior salário e menor jornada de trabalho,  assim, 

o que se percebe é um tratamento desigual da mesma profissão perante a municipalidade, e essa 

conduta é incompatível com a Constituição Federal. 

 Assim, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o senhor Prefeito Municipal providencie 

meios para adequar os salários das monitoras de creche com o salário das professoras “PEB I”, pois, 

são profissionais da mesma área e sem nenhuma distinção de capacidade técnica, pois, são 

profissionais da mesma área e detentoras da mesma graduação exigida para ingresso no serviço 

público e esta medida estará valorizando ainda mais o servidor público em apreço. 

Que desse se dê conhecimento a Diretora da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

senhora Neusa Bedaque, as “creches” do município e ao jornal “O Aparecida”. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de junho de 2010. 
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