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REQUERIMENTO Nº.  022/2014 

 
“Requer informações sobre a situação atual do Estatuto e Plano de Carreira do 

Magistério Público Municipal.” 

 

 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, auxiliado pelos diretores de secretarias.  Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir 

o Plenário, que o Senhor Edson Medeiros de Souza, Diretor da Secretaria Municipal de 

Educação, informe a situação atual do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público 

Municipal. 

     Que deste se dê conhecimento ao Exmo Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas 

Polydoro. 

 

Justificativa 

      

     O Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, além de ser uma 

conquista fundamental para a categoria, foi objeto de promessa de campanha. Portanto, é algo 

que precisa ser efetivamente contemplado, pois como professor, vereador e relator da 

Comissão de Educação do Legislativo Municipal, devo uma resposta mais objetiva aos 

professores que me interrogam sobre a referida legislação. 

     A educação deve ser a prioridade número um da cidade, pois o desenvolvimento 

socioeconômico de um município depende necessariamente do cuidado e dos investimentos 

em educação. Uma educação de qualidade depende de vários fatores, mas a valorização do 

magistério é o ponto central de qualquer política pública nesta área. 

     Como apresentei requerimento de nº 148 no dia 09 de setembro de 2013, pedindo a 

retomada das discussões sobre a referida matéria em questão, peço ao Senhor Diretor da 

Secretaria de Educação que detalhe a situação atual do Estatuto e Plano de Carreira do 

Magistério Público Municipal, fornecendo as seguintes informações: 

1- As discussões, conforme meu pedido supracitado, já foram retomadas? 

2- Se já foram retomadas, de que forma estão sendo conduzidas?  

3- Quando começaram?  
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4- Se as discussões ainda não começaram, qual a previsão real para o início das mesmas? 

5- Como serão conduzidas? 

       Pelas razões mencionadas, acredito na relevância deste requerimento.  

 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de março de 2014. 

 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

 


