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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre questionamentos não 

respondidos em requerimentos anteriores.  

 

 

Senhor Presidente,  

 

  

Considerando que no requerimento n.º 1700/2017, solicitamos 

informações quanto à superlotação em salas de aula nas EMEI’s , conforme identificamos 

salas de maternal com 34 e  berçário com 24 alunos, questionamos o limite de alunos nas 

escolas de Ensino Infantil e a Secretaria de Educação nos respondeu que o número de alunos 

matriculados difere dos alunos frequentes, uma vez que normalmente há 1 auxiliar de 

Desenvolvimento Infantil para os cuidados dos alunos e, nas demais salas, 1 auxiliar de 

Desenvolvimento Infantil Volante para cada duas salas e estagiários fixos. 

Considerando que também no requerimento n.º 1700/2017, 

solicitamos informações quanto à possibilidade de uma vaga para deficiente em frente à 

EMEI Maria localizada na Travessa São Miguel, no Bairro Santa Fé, pois um pai relatou que 

encontra dificuldades para estacionar o carro para deixar o filho que é cadeirante na escola, e 

a Secretaria de Educação respondeu que a escola consta com estacionamento interno para 

funcionários e professores. 

Considerando que no requerimento n.º 1757/2017, solicitamos 

informações quanto o protocolo n.º 23864/2017 feito pelo munícipe na prefeitura, solicitando 

instalação de braço de luz do bairro Chácara Dallas, e a resposta encaminhada para esta 

Vereadora foi que a solicitação foi encaminhada para a secretaria de Serviços Públicos para 

conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

Considerando que no requerimento n.º 1808/2017, solicitamos 

informações quanto à insalubridade para os motoristas alocados na Secretaria da Saúde, que 

em muitas das atividades exercidas por esses servidores, há exposição à saúde do indivíduo, 
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questionamos quantos motoristas alocados na Secretaria de Saúde estão recebendo 

insalubridade e solicitamos a relação dos servidores, se havia servidores aguardando para 

receber insalubridade e solicitamos relação a relação e o motivo da espera e recebemos a 

resposta do Departamento de Administração, informando que o adicional de insalubridade é 

pago de acordo com o Plano de Prevenção de Riscos Ambientais aplicado pelo Serviço de 

Segurança e Medicina do Trabalho em conformidade com as normas legais. 

Considerando que ainda restam questionamentos quanto as 

respostas dadas até o momento. 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Independente do percentual de ausência e considerando 

que acontecem dias de irem todos os alunos de uma sala, qual o limite de alunos nas 

escolas de ensino infantil?  

II- Há possibilidade de criar uma vaga para deficientes em 

frente à escola para facilitar a locomoção do aluno? Há possibilidade de futuramente 

estender para as outras escolas? 

III- Quais as providências cabíveis segundo a Secretaria de 

Serviços Públicos para instalação de braço de luz na Chácara Dallas? 

IV- Solicitamos novamente, quantos motoristas alocados 

na Secretaria de Saúde estão recebendo insalubridade? Solicita-se relação dos servidores. 

V- Há servidores aguardando para receber insalubridade? 

Se sim, solicita-se relação dos servidores e o motivo da espera. 
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Plenário “Jaurés Guisard”, 23 de Outubro de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


