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Novo Hamburgo, 01 de julho de 2022

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras.

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo legislativo,
o incluso Projeto de Lei que altera a Lei Municipal n° 2.364, de 16 de dezembro de 2011, que
cria os cargos e vagas que menciona para integrar o quadro permanente de servidores para o
serviço público municipal, e dá outras providências.

2. Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará integral
guarida nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando nossos protestos
de consideração e respeito.

Atenciosamente,

FATIMA CRISTIN~ Assinado de forma
~f digital por FATIMA
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Especificamente, o Projeto visa igualar a remuneração do Professor de Educação
Infantil à remuneração do Professor de Ensino Fundamental - Anos Iniciais.

o presente Projeto de Lei tem por objetivo alterar a Lei Municipal nO2.364, de 16
de dezembro de 2011, que cria os cargos e vagas que menciona para integrar o quadro
permanente de servidores para o serviço público municipal, e dá outras providências.
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Senhor Presidente,
Senhores Vereadores (as)
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Cumpre esclarecer que as atividades distinguem-se em relação à faixa etária dos
estudantes que são atendidos. Enquanto o Professor de Educação Infantil, que hoje tem
remuneração menor, atende crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, o Professor de Anos Iniciais
atende estudantes a partir dos 6 (seis) anos. Feita esta distinção, que em nada desmerece o valor
do trabalho do Professor de Educação Infantil, as atividades desenvolvidas nos dois cargos
seguem as mesmas diretrizes e grau de comprometimento profissional, merecendo igual
remuneração, senão vejamos:

Ambos ministram o ensino e zelam pela educação dos alunos(as), acompanham o
desenvolvimento da ação pedagógica e do processo da criança, constatam suas necessidades de
aprendizagem promovendo ações integradas com outros setores para superação das mesmas,
mediam as relações entre as crianças, incentivando suas capacidades por meio do processo de
ensino-aprendizagem e interagem com os pais/responsáveis para conhecer e compartilhar
informações pertinentes do desenvolvimento do aluno.

Assim como o Professor de Anos Iniciais, o Professor de Educação Infantil
planeja, organiza, registra e promove atividades educativas com os alunos(as); participa da
elaboração da proposta pedagógica da escola, de reuniões, de conselhos de classe, cooperando
com a equipe diretiva, envolvendo-se nos estudos, nas formações, responsabilizando-se pelos
registros referentes à frequência do educando, assim como registros de observações dos alunos,
tudo sempre atualizado.

Ainda, ambos Professores atuam em escolas da Rede Municipal, seguem as
mesmas diretrizes da Mantenedora e desempenham função vital no desenvolvimento dos
estudantes.
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A Rede Municipal de Educação conta, atualmente, com 158 Professores de
Educação Infantil com jornada semanal de 20h e outros 192 Professores de Educação Infantil
com jornada semanal de 40h, que, embora atuem com a mesma implicação profissional que
Professores de Anos Iniciais, recebem remuneração menor, disparidade que o presente Projeto de
Lei busca mitigar, sobretudo porque poderão ser amparadas pela remuneração de Professores
abrangidas pelo FUNDEB.

Por fim, aproveita-se esta oportunidade para uma correção material, uma vez que
a Lei Municipal n° 3.032, de 20 de julho de 2017, entre outras alterações, ampliou o número de
vagas para o cargo de professor Educação Infantil, previsto na Lei Municipal n° 2.364, de 16 de
dezembro de 2011, passando de 150 para 250 vagas totais. Contudo, na ocasião, o número de
vagas previsto no Quadro de Cargos Públicos Municipais de Provimento Efetivo, constante no
Anexo lI, da Lei Municipal n° 2.364, de 16 de dezembro de 2011, não restou, da mesma forma,
alterado. Assim, o Anexo II será corrigido, a fim de atender a ampliação do número de vagas já
definido pelas disposições da Lei Municipal n° 3.032/2017.

Em março do corrente ano, o Poder Executivo encaminhou Projeto de Lei com o
mesmo tema, mas precisou retirar o mesmo para adequações orçamentárias.

Assim, o presente Projeto de Lei está sendo reapresentado nesta Sessão
Legislativa considerando as adequações realizadas, que levaram em conta a alteração do número
de professores, bem como a aprovação do reajuste da remuneração dos servidores públicos
municipais.

Portanto, estas são, Senhores Vereadores, as razões que nos levam a submeter o
presente Projeto de Lei à apreciação desta nobre Casa Legislativa, rogando-se desde já pela sua
apreciação e aprovação desta proposta.

Atenciosamente,

FATIMA CRISTINÁ A~s~nado deformaIdigitai por FATIMA
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