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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO-
CEARÁ

Solicito que sejam convidados para participarem de uma
Audiência Pública a ser realizada no dia 02 (dois) de
setembro de 2015, às 10,00h, no Plenário da Câmara
Municipal de Marco, o Prefeito Municipal de Marco, o
Senhor Vice- Prefeito, o Juiz de Direito desta Comarca, o
Promotor de Justiça do Município, representantes do
SINDMARCO e a categoria dos Profissionais do Magistério,
bem como a população em geral.

REQUERIMENTO Nº 034/2015

Nos termos do Art. 92, da Resolução nº 002/2012, de 17 de dezembro de
2012 (Regimento Interno), requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário da Câmara
Municipal de Marco, sejam convidados a comparecerem a esta Casa Pétrea, em
reunião de audiência pública a realizar-se no dia 02 (dois) de setembro de 2015, às
10,00h, no Plenário da Câmara Municipal de Marco, o Prefeito Municipal de Marco, o
Senhor Vice- Prefeito, o Juiz de Direito desta Comarca, o Promotor de Justiça do
Município, representantes do SINDMARCO e a categoria dos Profissionais do
Magistério, bem como a população em geral, para apresentação e entrega, por parte
do SINDMARCO, na Pessoa de seu Assessor Jurídico, o Senhor Doutor Valdecy
da Costa Alves, de proposta de Reforma do Plano de Carreira do Magistério,
envolvendo direito à educação e qualidade da educação, em conformidade com os
princípios contidos no Art. 206, da Constituição Federal, na Lei do Piso, na Lei do
Fundeb e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira - LDB.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 20 de
agosto de 2015.

João Batista Viana
Vereador
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Justificativa

A iniciativa atende a reivindicação do SINDMARCO, que almeja apresentar,
de forma clara e explícita, proposta de reforma para Plano de Cargo Carreira,
elaborada pela então Entidade e aprovada pelos profissionais do Magistério de Marco.

Na ocasião, devem ser distribuídas cópias do conteúdo da referida proposta
aos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.

Ressalte-se, ainda, que, sem valorização do Professor, torna-se impossível
ter política educacional de qualidade, visto que o acesso à educação é direito universal
e fundamental, devendo ser proporcionado pelo Poder Público. E, sendo, os
profissionais do magistério, ferramenta fundamental para educação de qualidade,
torna-se imprescindível sua valorização, sendo, a carreira, uma das formas básicas de
valorização do profissional.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 20 de
agosto de 2015.

João Batista Viana
Vereador
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RESSALVA

Analisando melhor a propositura, percebi a inviabilidade da realização da
Audiência Pública para apresentação por parte do SINDMARCO da proposta de
Reforma do Plano de Carreira do Magistério na data prevista, haja vista a realização
de Audiência Publica no dia 04 de setembro de 2015, solicitada através de
Requerimento de autoria do Excelentíssimo Senhor Presidente Francisco José
Cordeiro, sobre a situação em que se encontra o Município no que diz respeito aos
recursos hídricos e à distribuição e outorga de projetos de abastecimento d’água.

Face ao exposto, muda-se a data para 16 de setembro de 2015.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 31 de
agosto de 2015.

Antônio Ademar Alencar Neto
Vereador
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