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Requerente: vereador pROFESSOR IUZIMAR
Requerido: Prefeito Municipar de Andradina EXMO
sR MARro cElso LopEs
Assunto: informar se há estudo, projetos ou providências,
visando a correção salarial dos
profissionais da educação, devido as perdas
sofridas nas últimas gestões.

JUSTIFICATIVA

Considerando que, o professores e os gestores da
rede municipal encontram-se com o
salário defasado a um bom tempo;

considerando que, os salários base dos professores
entorno a nossa região, é superior
ao salário base da rede municipal de Andradina;
considerando, ainda que, os Professores estão
migrando de Andradina para Três
Lagoas/ MS, devido a diferença considerável
em seus salários.
considerando, Ainda, que o Professor Luzimar tem
total conhecimento em relação
defasagem do salários dos professores e gestores,
vem através desse requerimento pedir

correção salarial, em relação aos municípios
vizinhos

a
a

considerando, finalmente, que os professores
são peças fundamentais na vida de um
ser humano, forjando até caráter, e nesse momento
de pandemia, temos nossos professores
lutando de frente com o coronavírus para dar
ao aluno o direito de estudar. Visando que, nesse
retorno as aulas, e falando em esfera estadual para
termos um parâmetro, em 740 escolas no
Estado de são Paulo, teve o registro de 1535
casos de pessoas que trabalham diretamente
em
escola presencial.
lnformações retirada da fonte www.apeoesp.org.br
informação do dia 27/02/2021.
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Em vista de tais circunstâncias, e cabendo ao vereador
acompanhar e fiscalizar os atos

da Administração Municipal, para avaliar sua adequação aos princípios
administrativos e ao
interesse público, é que o vereador PROFESSOR LUZIMAR pretende
obter informações e
esclarecimentos a respeito do assunto.
Do exposto, o vereador PROFESSOR LUZIMAR, com fundamento
no art. t42, g3e, X,
do Regimento lnterno, REQUER seja oficiado à sua Excelência prefeito
Municipal sr.

Mário

Celso Lopes, para que informe, através dos setores competentes
da Administração Municipal,
com relação, informar se há estudo, projetos ou providências,
visando a Reforma salariat dos
professores municipais de Andradina, conforme
segue:

L'

torna se necessário Saber se há estudo, projetos
Reforma salarial dos professores municipais de Andradina?

ou providências, visando

a

2' Em caso positivo, esclarecer e detalhar a situação e suas ações previstas,
forma de

execução pretendida;

3. Em caso negativo, pede-se estudos e providências, com prioridade.

Sala das Sessöes

"Ver. Manoel Teixeira de Freitas,,.
Andradina, SP, OL de março de ZO2t
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