
CÂMARA MUNICIPAL 
r DEORÓS 

O PODER É DO POVO 

REQUERIMENTO Nº 32/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018 

O vereador que a este subscreve vem à presença de Vossas 
Excelências nos termos das disposições do Regimento Interno desta casa 
Legislativa - REQUERER - após aprovação em plenário que seja ENVIADO 
OFICIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOLICITANDO O 
QUADRO DE LOTAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO COM OS SEGUINTES DADOS: 

• Nome da Unidade Escolar; 
• Localização; 
• Nome do funcionário (a); 
• Nível de Escolaridade; 
• Cargo ou função; 
• Carga horária; 
• Ano (série) que leciona; 
• Disciplina (s) que leciona (m); 
• Data de admissão ou contratação; 
• Se efetivo, desvio de função ou contrato temporário; 
• Outras informações que achar pertinente; 

JUSTIFICATIVA: A presente solicitação se faz necessária haja vista que 
tenho total interesse em acompanhar as nossas escolas no que diz 
respeito a qualidade de ensino prestado e sempre que possível poder 
colaborar junto a ,. sta secretaria para ms,lrctjrarmos o nível de 
aprendizagem de no � .educandos e diminujidsras os níveis de evasão e 
indisciplina. Sendo assim'f� · t;r�,J]ª i,�Ji'JO �� as informações acima 
solicitadas. '"''º ut. 

Ressalto que a presente solicitação deve atender a LEI Nº 
12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011. Regula o acesso a informações previsto 
no inciso XXXIII do ar!. 5o, no inciso li do§ 3o do ar!. 37 e no§ 2o do ar!. 216 da 
Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga 
a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de 
janeiro de 1991; e dá outras providências e A LEI ESTADUAL DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO, LEI Nº 15.175, SANCIONADA EM 28 DE JUNHO DE 2012. 

· Nelço Rodrigues Cândido Filho 

Vereador 

Câmara Municipal de Orós - CE, em 16 de maio de 2018. 
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