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Pernambuco   

 

REQUERIMENTO Nº  360/2019          
 

 

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer a 

Mesa Diretora, depois de cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o 

plenário, que seja realizada Audiência Pública, para discutir a situação dos 

Precatórios e do Estatuto e Plano de Carreiras do Magistério no Município 

de Petrolina. Para tanto, requeremos que sejam tomadas as devidas providências 

no que se refere ao convite para participação das seguintes autoridades, entidades 

e movimentos: 

 

1. Ministério Público Federal; 

2. Ministério Público do Estado de Pernambuco; 

3. Defensoria Pública do Estado de Pernambuco;  

4. Prefeito Municipal de Petrolina; 

5. Secretaria Municipal de Educação; 

6. Fórum Municipal de Educação 

7. Conselho Municipal de Educação; 

8. Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco – SINTEPE; 

9. Sindicato dos Servidores Municipais de Petrolina – SINDSEMP; 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Desde 2016, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, determinou o valor dos 

precatórios da educação ao qual o município de Petrolina tem direito, entretanto 

por questões de disputas por pagamentos de honorários advocatícios, o processo 

vinha se arrastando há anos para que tais questões fossem dirimidas. É sabido 

que já em 2019, houve resolução do mérito da questão e que as pendências 

restam solucionadas, entretanto pela falta de informações específicas sobre o 

assunto muitas são as dúvidas que continuam a existir sobre a questão dos 

precatórios vinculados a educação. E possível que muito em breve o valor dos 

precatórios seja depositado na conta do município, ocorre que o Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco já recomendou que a forma de utilização 

desses valores seja determinada em lei específica, e é fundamental que tais 

critérios sejam debatidos de forma democrática com toda a comunidade da 

educação no município de Petrolina. 
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Outra questão muito importante para a educação de Petrolina é a discussão do 

EPCM – Estatuto e Plano de Carreira do Magistério, documento elaborado em 

2000. Ocorre que o EPCM encontra-se extremamente defasado, uma vez que é 

necessária sua adequação aos Planos Nacional e Municipal de Educação. Mais 

grave ainda o fato de que, desde novembro de 2017, foi apresentada uma 

proposta elaborada por uma comissão paritária e eleita especificamente para 

adequar o EPCM no que necessário fosse, entretanto a proposta construída está 

até o momento parada na Secretaria de Educação, que por sua vez não fornece 

nenhum tipo de explicação para a não aprovação da proposta apresentada. 

Importante ressaltar que essa proposta é fruto de uma grande mobilização de 

todo o segmento educacional do município, tendo sido aprovada em assembleia 

da categoria e conta com pareceres do Ministério da Educação e da Procuradoria 

do Município de Petrolina. 

A não aprovação desse novo Estatuto e Plano de Carreira do Magistério, vem 

acarretando uma série de violações à garantias dos servidores da educação tendo 

em vista a imensa desatualização do plano que está em vigência. 

 

Diante desse grave cenário contamos com a compreensão e responsabilidade dos 

nobres Edis desta Casa do Povo, para que o tema seja amplamente discutido o 

mais breve possível. 

 

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2019.  

 

 

 

GILMAR SANTOS 

Vereador 
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