REQUERIMENTO nº 711/2013

Súmula:-

Solicita

Executivo,

junto

à

informações

do

Secretaria

de

Educação e Cultura da possibilidade de
alteração das regras da atribuição de
classe/aula para 2014.
REQUEIRO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário na forma regimental
vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Jaci Tadeu da Silva, Prefeito
Municipal, para que interceda junto à Secretaria de Educação e Cultura
para alteração das regras da atribuição de classe/aula para 2014.
Justificativa
Senhor Presidente:Senhores Vereadores:Senhoras Vereadoras:-

Trata-se de uma solicitação dos professores da rede municipal de
Itapevi, as regras estabelecidas pela secretaria para o ano de 2014 foram
alteradas, como segue: os professores que fizeram o curso do PACTO, serão
os primeiros a escolher as classes (1º lista), os professores efetivos que estão
atuando em sala, por tempo de carreira (2º lista) e posteriormente os efetivos
que estão em cargo de comissão, afastados da sala de aula (3º lista).
Tendo em vista que muitos professores têm muitos anos de carreira
no magistério, alguns dedicam o tempo livre para sua formação continuada,
realizando especializações, cursos de extensão, mestrado e doutorado, não
seria justo que os professores que fizeram o curso do PACTO passem na
frente destes, acreditamos que a realização do curso do PACTO é de extrema
importância, é que o professor que o fez deve ser valorizando, recebendo
uma pontuação a mais na classificação, mas não é justo que este passe na
frente de todos os outros, pois muitos não fizeram o curso, pois já estavam
em formação continuada custeada pelos mesmos, como as citadas.
Acreditamos também que as regras deveriam ter sido esclarecidas no início
do ano para que os professores tivessem a opção de participar e escolher.
Acreditamos que a mudança é significativa, dentro dos critérios
mencionados, sugerimos então que sejam feitas para a atribuição de 2015, e
que sejam informadas no início de 2014, qual a pontuação que será atribuída
para cada curso e formação, que os professores comissionados estejam
cientes e também possam escolher a melhor opção para sua vida funcional.

Certos de Vossa costumeira compreensão, agradecemos e
aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevada estima e
consideração.
Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 07 de Novembro de 2013.

________________________
Vereadora
Profª Camila Godói – PSB

___________________________
Vereador
Alexandre Rodrigues - PSB

