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Requerente: vereador Hernani da Bahia
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: vereador vem solicita informações sobre a possibilidade de proceder estudos,
planejamentos visando à revisão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal e
respectiva política salarial e remuneratória.

JUSTIFICATIVA

O vereador Hernani da Bahia, após reuniões com grupo de representantes dos
professores da rede municipal de ensino infantil e fundamental, apresentou Requerimentos
indagando o Sr. Prefeito Municipal na época sobre a questão remuneratória e o pagamento do
piso salarial, reformulação do 'plano de carreira à categoria dos professores.

À época foram abordadas questões da política salarial do Magistério Público
Municipal que estariam resultando em distorções na remuneração paga docentes e
profissionais da educação, quer seja distanciando professores em situação equivalente ou
reduzindo significativamente a diferença de remuneração entre professores de níveis de
atribuições distintas, e conjuntamente aos níveis salariais atuais após os últimos reajustes
salariais anuais concedidos aos servidores públicos municipais, possivelmente o salário do
magistério estaria abaixo do Piso Nacional, tudo isso estava gerando descontentamento entre
a categoria, bem como ameaçando a qualidade da Educação Municipal em decorrência da
perda de bons e experientes profissionais para municípios da região e do desinteresse no
ingresso nos quadros do magistério municipal.
Em resposta aos citados requerimentos, o Sr. Prefeito Municipal esclareceu ter
sido constituída uma comissão para realizar estudos, sob coordenação do Sr. Norival Nunes,
contratado para tanto.
O vereador Hernani da Bahia tem conhecimento de que tal comissão realizou
uma série de reuniões com grupos de professores, buscando levantar todo e qualquer fato
importante sobre a aplicação da legislação que atualmente rege ou já regeu a categoria e
sobre a situação remuneratória atual, para identificar pontos e aspectos que orientariam os
trabalhos de revisão do Plano de Carreira do Magistério Municipal, que é a ação necessária
para regularizar a política salarialda categoria.

Entretanto, já se passaram vários anos, e desde a última reunião a que este
vereador foi convidado, não se tenr conhecimento do resultado dos estudos, novamente esse
vereador gostarias de informações se já tern definido o a reformulação do plano de carreira
dos professores.
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SECRETARIA

Do exposto, REQUER, com fundamento no art. L42, g 3e, X, do Regimento
lnterno, seja oficiado à Sua Excelência Sr. Prefeito Municipal de Andradina, para que informe,
através dos setores competentes da Administração Municipal, com relação à revisão do Plano
de Carreira do Magistério Público Municipal, conforme segue:
a) A comissão de revisão já conclui seus trabalhos?

bl Qual o resultado dos estudos? Fornecer cópia do relatório conclusivo.
c)

O projeto de lei de revisão ou de novo plano de carreira já está sendo

elaborado? Qual a previsão para seu envio à Câmara Municipal?

dl Na questão orçamentária

e

financeira, há recursos para cobrir todo o

proposto?

Sala das Sessões
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