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Requerimento n° 915-2019 do Vereador Luiz Eduardo Nardi

Assunto –  Solicitando a convocação do Secretário Municipal da Educação – Sr. Helter
Rogério Bochi para a realização de uma audiência pública, de acordo com os termos do
Artigo 32, XIII do Regimento Interno e em consonância com o Artigo 86 da Lei Orgânica
do  Município  (LOM),  com  participação  das  autoridades  públicas  e  profissionais  do
magistério  público  da  Educação  básica  e  ainda,  com  os  membros da  Comissão  de
Estudos  Sobre  o  Plano  de  Carreira  do  Magistério; para  que  compareçam
presencialmente a esta Casa de Leis, visando promover debates, de forma transparente
e com ampla  discussão,  sobre  a  retomada de estudos e  análise  do impacto  para  a
elaboração  e  implantação  do  "Plano  de  Carreira  do  Magistério"  no  município.
Objetivamos  que  todos  os  profissionais  do  magistério,  assim  compreendidos  os  que
desenvolvem atividades de docência ou de suporte à docência, sejam abrangidos por
digno plano de carreira e remuneração. 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Marília

Considerando que, como profissionais da educação básica entendem-se aqueles que
desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é,
direção ou  administração,  planejamento,  inspeção,  supervisão,  orientação e  coordenação
educacionais,  exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas
diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal
de diretrizes e bases da educação nacional/Lei nº 11.738/2008);

Considerando que, os entes federativos teriam até junho de 2016 para elaboração dos
seus Planos de Carreira, conforme  Lei 13.005/14 – PNE; entretanto, até o presente momento
nada foi efetivado no município de Marília;
          Considerando ainda, a necessidade de valorizar os profissionais do magistério das
redes públicas da Educação Básica,  a fim de equiparar  o rendimento médio aos demais
profissionais  com  escolaridade  equivalente,  até  o  final  do  6º  ano  da  vigência  do  Plano
Nacional  de  Educação,  aprovado  em  junho  de  2014,  metas  17  e  18,  que  dispõe
expressamente:  

“Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de Carreira para os(as)
profissionais da Educação Básica e Superior pública de todos os sistemas de
ensino e, para o plano de Carreira dos(as) profissionais da Educação Básica
pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido
em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal”;

 Considerando  que,  o  Plano  Municipal  de  Educação  (PME)  constitui-se  em  um
planejamento  de  curto,  médio  e  longo  prazo  e  foi  definido  por  meio  de  um  processo
democrático  participativo,  embasado  no  diálogo  entre  diversos  setores  e  segmentos  da
sociedade, que elencaram intencionalidades no âmbito educacional para a próxima década.
Portanto, este documento, pelo prazo de 10 anos, de 2015 a 2025, norteará as políticas
educacionais do município e apresenta em seu teor as diretrizes, objetivos e metas para
Educação Municipal de Marília que refletem as intenções da sociedade como um todo.  
           Considerando o que consta na Lei Orgânica do Município de Marília em seu Art. 202: “A lei
assegurará a valorização dos profissionais de ensino mediante a fixação de planos de carreira
para o Magistério Público com piso salarial profissional, carga horária compatível com o exercício
das funções e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos”. (…) “Parágrafo
único: O Poder Executivo promoverá cursos de reciclagem e de aperfeiçoamento aos professores
da rede municipal, no mínimo, quadrienalmente, com atribuição de ponto para promoção”. 
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Considerando ainda,  que é pertinente o comprometimento de toda a sociedade,  e em
especial à Administração Pública, o compromisso com a execução, o acompanhamento dessas
diretrizes,  objetivos  e  metas.  Reforçando  este  entendimento,   reportamo-nos  à  Lei  Federal
11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; em seu artigo 40 determina que
Estados, Distrito Federal e Municípios deverão implantar Planos de Carreira e remuneração dos
profissionais de educação básica, sob pena, de não receberem os recursos do fundo. 

Cabe ressaltar que, no município de Marília a Jornada de trabalho do professor ainda não
está regulamentada de acordo com a LDB e a  Lei  do Piso.  A Lei  de Diretrizes  e Bases da
Educação,  Lei  Federal  nº  9394/96,  prevê,  desde  dezembro  de  1996,  o  direito  da  jornada
extraclasse  dentro  da  jornada  normal  de  trabalho,  em  seu  artigo  67,  inciso  V:  Art.  67. “Os
sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-
lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: (…)
V- período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho”.  

O  interessante  é  que  nunca  a  previsão  para  atividade  extraclasse  na  LDB  foi
questionada como inconstitucional. 

Considerando que, todo Plano de Carreira e Remuneração – PCR é criado por lei e
regulamenta  um  conjunto  de  normas  que  regem  a  carreira  dos  profissionais  de  uma
determinada  categoria;  logo,  o  PCR  deve  ter  como  pressuposto  a  valorização  que  se
expressa,  entre  outros  fatores,  em  uma  remuneração  condigna,  desenvolvimento  de
processos formativos e condições dignas de trabalho.

Assim,  é  pertinente  destacar  que,  na  elaboração  ou  adequação  de  um  PCR,  é
importante que estejam consolidadas informações sobre o quantitativo de profissionais da
rede de ensino, a posição em que se encontram na carreira, os custos com pagamento de
pessoal, o número de matrículas e de turmas, considerando a oferta parcial ou integral e as
receitas  disponíveis  para  investimentos  em Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino  -
MDE.  Esses  dados  possibilitam  que  sejam  realizadas  análises  que  contribuam  para  a
elaboração/adequação  de  planos  de  carreira  que  atendam a  preceitos  legais,  propiciem
efetiva valorização profissional e sejam financeiramente viáveis.

Considerando que o município de Marília é reconhecido nacionalmente pela qualidade do
ensino ofertado à população e a efetivação dos objetivos e metas constantes do Plano Municipal
da Educação só tendem a reforçar esse cenário de constante melhoria do ensino municipal;
           Considerando ainda, que envidamos esforços nesse debate, para  os profissionais da
educação da rede municipal  de Marília,  há  anos,  solicitam e aguardam a implantação deste
documento; para que seja debatido com a categoria, com o Sindicato, com o Poder Executivo,
Vereadores e a população do Município através de audiências públicas de forma a consolidar
uma gestão democrática; 
                  R E Q U E I R O, na forma regimental, após ouvido o Colendo Plenário, seja
encaminhado ofício solicitando  a convocação do Secretário Municipal da Educação – Sr.
Helter Rogério Bochi  para a realização de uma audiência pública,  de acordo com os
termos do Artigo 32, XIII do Regimento Interno e em consonância com o Artigo 86 da Lei
Orgânica do Município (LOM), com participação das autoridades públicas e profissionais
do magistério público da Educação básica e ainda, com os membros da Comissão de
Estudos  Sobre  o  Plano  de  Carreira  do  Magistério; para  que  compareçam
presencialmente a esta Casa de Leis, visando promover debates, de forma transparente
e com ampla  discussão,  sobre  a  retomada de estudos e  análise  do impacto  para  a
elaboração e implantação do "Plano de Carreira do Magistério" no município. Objetivamos que
todos os profissionais do magistério, assim compreendidos os que desenvolvem atividades de
docência ou de suporte à docência, sejam abrangidos por digno plano de carreira e remuneração.

S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne. 

Luiz Eduardo Nardi - Vereador - PR



           Câmara Municipal de Marília
      ESTADO DE SÃO PAULO


