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REQUERIMENTO N° 148/2013 

“Retomar as Discussões para Implantação do Estatuto e Plano de Carreira do 

Magistério Público Municipal” 

 

 

O vereador é um importante agente político do município, pois representa o poder 

legislativo, que tem como uma de suas funções assessorar o poder executivo no que tange a 

implantação de ideias e projetos para o desenvolvimento de políticas públicas. Assim sendo, 

requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, 

Jonas Polydoro, solicite ao Diretor de Educação, Senhor Edson Medeiros de Souza, 

informações sobre a possibilidade de Retomar as Discussões para Implantação do Estatuto e 

Plano de Carreira do Magistério Público Municipal. 

 

Justificativa 

 

A implantação do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal é 

algo fundamental para a referida categoria.  

Como já existe um projeto sobre o tema, mas que requer algumas mudanças faz-se 

necessário a secretaria de educação promover a retomada de estudos e discussões com os 

profissionais do magistério e a colaboração de especialistas da área neste tipo de legislação. 

Para que a referida legislação contemple, de fato, as necessidades dos profissionais do 

magistério e, ao mesmo tempo, contribua para a construção de patamares ainda mais 

elevados de qualidade de ensino, é fundamental que o debate seja realizado de acordo com 

um cronograma devidamente planejado. 

Cabe ressaltar que a legislação final precisa contemplar as especificidades do 

município; sempre tendo como premissa a busca de um ensino de excelência que, sem 

dúvida, passa pela valorização efetiva do magistério. 

 A retomada da discussão sobre a implantação definitiva do Estatuto e Plano de 

Carreira do Magistério Público Municipal será um grande presente para celebrar 

efetivamente o dia dos professores.  
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Por todas as razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de Setembro 2013. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


