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REQUERIMENTO Nº  252/ 21 

 

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer à Mesa 

Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja solicitado ao 

Prefeito Miguel Coelho, que encaminhe à Câmara Municipal, Projeto de Lei, para que se 

modifique a Lei 3.267/2019, que instituiu a Política Municipal de Responsabilização, no âmbito 

das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino e que inscrevia 

automaticamente as Escolas do Ensino Fundamental no “Incentivo Escola Campeã”, 

modificando o percentual mínimo de participação no ano letivo de 90% (noventa por cento) para 

60% (sessenta por cento) como critério Para obtenção do bônus para os profissionais da 

educação. 

JUSTIFICATIVA: 

  A Lei 3.267/19 é importante instrumento para o avança da educação básica em nosso 

município e em seu texto elenca uma série de critérios para valorizar e premiar profissionais da 

educação que estejam lotadas em escolas que melhorem seus indicadores educacionais. 

 Ocorre que, inúmeros professores vêm apontando problemas na referida lei. Os critérios 

trazidos no texto legal apontam algumas exigências que tem deixado de fora da premiação 

alguns profissionais das escolas que conseguiram alcançar os índices previstos para terem 

direitos ao bônus.  

 No período entre a aprovação da lei e o presente momento, a Prefeitura de Petrolina 

convocou novos professores que iniciaram o trabalho dentro das escolas no decorrer do ano de 

2020, ou seja, nunca conseguiriam se adequar ao exigido no Art. 4º, inciso 3º da lei, que exige 

que para fazer jus ao bônus da escola o profissional tem que participar de, pelo menos, 90% 

(noventa por cento) do ano letivo, o que excluiria os profissionais que entrassem na Rede 

Municipal de Ensino algum tempo após iniciado o ano letivo, o que é uma incoerência, uma vez 
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que esses profissionais, mesmo, que tenham estado por um menor período dentro do ambiente 

escolar, também se dedicam e são essenciais para o desenvolvimento dos estudantes e da unidade 

escolar. 

 Quem também tem enfrentado esse problema são os profissionais que precisam gozar de 

alguma licença no último ano e estava lotada em alguma unidade escolar que atingiu os critérios 

para recebimento do bônus. 

 Ou seja, esperamos que a gestão municipal, possa encaminhar para a Casa Plínio 

Amorim, projeto de lei de modifique a Lei 3.267/19, estabelecendo critérios de 

proporcionalidade no quesito presença no ano escolar, definindo bônus proporcional de acordo 

com o tempo que o profissional participou do ano letivo, e inclua nesses critérios aqueles e 

aquelas que gozaram de licença. A exemplo de outras cidades do país que utilizam os critérios 

conforme nossa solicitação, apresentamos para a discussão com a  gestão o percentual mínimo de 

60% de participação no ano letivo. 

 Esperamos contar com a compreensão da gestão municipal no sentido de que as 

distorções causadas pela Lei 3.267/19 possam ser superadas e assim podermos garantir uma justa 

igualdade e equiparação entes os profissionais das escolas que se destacarem no município. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 2021. 

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

VEREADOR 
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