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REQUERIMENTO Nº 005/2015 

 

“Requer informações sobre o estágio em que se encontram as discussões para a finalização 

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.  

Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o Senhor Edson Medeiros de Souza, 

Diretor da Secretaria Municipal de Educação, informe sobre qual o estágio em que se encontram 

as discussões para finalização do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal? 

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

Polydoro, e aos professores da rede municipal. 

 

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 e vereador devo uma resposta 

mais objetiva aos professores que me interrogam sobre as referidas legislações. 

     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. 

     Quero lembrar que já entrei com este pedido dois anos consecutivos, mas, infelizmente, 

nada se materializou. Assim sendo, peço ao Senhor Edson Medeiros de Souza, Diretor da 

Secretaria de Educação, que responda detalhadamente as seguintes questões: 

• Qual o estágio em que se encontram as discussões para a finalização do 

Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal? 

• Quantas reuniões foram realizadas com os professores da rede municipal 

para discutir as referidas matérias? 

• Estatuto e Plano de Carreira serão enviados para votação em conjunto? 
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• Quem está orientando as discussões do ponto de vista pedagógico e 

jurídico? 

• Existe prazo estipulado para finalizar as discussões e, posteriormente, 

enviar ao legislativo para votação? 

 

     Espero obter respostas efetivamente satisfatórias para informar a todos os professores 

que aguardam com muita expectativa um retorno concreto, sem tergiversações. 

     Pelas razões mencionadas, acredito na relevância deste requerimento.  

 

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

 


