
 

 

 

Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Vereador Gilmar Lopes de Souza 

 

 

SANDRO DRUM, Vereador da bancada do MDB, nos termos do art. 

118, § 3º, X do Regimento Interno da Câmara Municipal e do art. 28, XVII da Lei 

Orgânica do Município, por meio deste expediente, apresenta este Pedido de 

Informação nº 18/2019 ao Poder Executivo Municipal, solicita as seguintes 

informações: 

1) Se há defasagem atual para o cargo de professor Educação Infantil nas escolas 

municipais; 

2) Se todas as turmas de educação infantil estão com professor titular, concursado 

para a área específica; 

3) Quantas vagas do concurso público nº 01/2019 foram efetivamente ocupadas; 

4) Se há nomeação de professores além das vagas previstas no concurso público 

para o cargo de professor de educação infantil; 

5) Se há professores contratados ou convocados ocupando cargos de professor de 

educação infantil. Quantos? 

6) Se houver professores convocados para o cargo de professor de educação 

infantil, quais as respectivas áreas de nomeação para cada convocado (ex.: 

educação infantil, anos iniciais, educação física e educação fundamental, etc.); 

7) Se no caso de houver contrações, se tem sido respeitada a ordem classificatória 

do respectivo concurso vigente; 

8) Se há nas escolas e creches municipais monitores ou estagiários atuando 

sozinhos na regência de turmas, sem a supervisão de professor titular ou 

ocupando lugar de professor titular de educação infantil. 

9) Se há remuneração relativa a quaisquer contratações, convocações ou 

remuneração para estagiários no Portal da Transparência; 

10)  Se tal informação não estiver disponível, qual a razão? 

11)  Se há previsão de disponibilização destes dados no Portal da Transparência. 



 

Considerando que o presente Pedido de Informação é sobre fato 

determinado e se relaciona com a atividade administrativa e financeira da Gestão 

Pública Municipal, requer, após a devida tramitação e divulgação, o seu 

encaminhamento ao Poder Executivo para a produção das respectivas respostas. 

 

Câmara Municipal de Salto do Jacuí, em 10 de setembro de 2019. 

 

Vereador Sandro Drum 

 


