REQUERIMENTO Nº 053/2016
“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 a todos os profissionais da rede municipal de educação.
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 profissionais do magistério 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 tenho me empenhado nesta causa desde o início de meu mandato, no
ano de 2013, por considerar algo fundamental para estes profissionais.
Já entrei com este pedido várias vezes e, sinceramente, não entendo a morosidade do
processo de materialização do mesmo.

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?



Quem está orientando as discussões do ponto de vista pedagógico e jurídico?



Quando o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal serão enviados
para a Câmara Municipal para apreciação dos vereadores?
Espero que possamos aprovar o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público

Municipal até o final deste ano, sem pressa e sem atropelo, pois o mesmo merece ser analisado e
debatido pelos nobres pares, inclusive com os mais interessados: os profissionais da educação.
Os profissionais do magistério aguardam com muita expectativa a aprovação dessas
legislações fundamentais para a categoria.
Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de junho de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor do Requerimento

REQUERIMENTO Nº 054/2016

Considerando que é dever do vereador fiscalizar e ajudar a Administração Pública
Municipal.

Considerando que todas as informações possíveis a respeito do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), são de suma importância, para estarmos
averiguando o andamento das aplicações dos recursos da educação no município.

Considerando que na legislatura passada, tivemos a honra de poder contar com a presença
do ex-vereador da cidade de Guaratinguetá, sr. José Luiz Moura Brasil, onde o mesmo, aqui no
prédio da Câmara Municipal ministrou palestra referente ao FUNDEB, com a participação de
vários profissionais do setor de educação do município.

Considerando que brevemente estaremos efetuando análise no projeto referente ao
Estatuto do Magistério já proposto na LDO para o orçamento de 2017, e seria de grande valia
para todos, estarmos buscando todas as informações necessárias sobre o tema supracitado.

Pelos considerandos, requeiro a mesa, após ouvir o plenário, informações sobre a
possibilidade de estar efetuando convite ao Ex-vereador da cidade de Guaratinguetá Exmo Sr.
José Luiz Moura Brasil, para estar ministrando Palestra sobre o tema "FUNDEB e a Valorização
dos Profissionais da Educação".

É importante ressaltar que o mesmo já se colocou a disposição para estar ministrando tal
palestra sem nenhum custo.

Que deste se dê conhecimento a todos os profissionais do setor de educação do município
(escolas, creches, biblioteca, brinquedoteca), ao presidente do Conselho Municipal do FUNDEB,
e ao Exmo Diretor da Secretaria de Educação do Município prof. Edson Medeiros de Souza.

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de junho de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor do Requerimento

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

REQUERIMENTO Nº 055/2016

Considerando que é função do vereador fiscalizar e ajudar a Administração Pública
Municipal.
Considerando que os recursos do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica) são bastante significativos e de fundamental importância para o bom
andamento e a qualidade de ensino no município.
Considerando que o acompanhamento por parte da Câmara Municipal é importante, para
que estejamos informados sobre onde e como esses recursos estão sendo aplicados.
Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o plenário, ao Exmo Prefeito Municipal Sr.
Jonas Polydoro cópia do extrato bancário da conta corrente e aplicação financeira do FUNDEB
ano 2016.

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de junho de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor do Requerimento

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

REQUERIMENTO Nº 056/2016
Considerando que é dever do vereador, além de fiscalizar, ajudar a administração pública
municipal.
Considerando que prevenir é o melhor caminho para estar evitando graves problemas de
saúde no futuro.
Considerando que o PSF do Pedro Leme possuí uma sala para atendimento odontológico,
que não está funcionando desde o período do mês de Fevereiro de 2016.
Pelos considerados, requeiro a Mesa, após ouvir o Plenário, ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal Jonas Polydoro, informações sobre a ausência do funcionamento do local, visto a
necessidade de atendimento odontológico a comunidade.
Que deste se dê conhecimento ao secretário da saúde Sr. João Bosco
Ao aguardo nosso agradecimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de junho de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora do requerimento

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

