MOÇÃO Nº 002/2019

Cruzeiro do Sul, 25 de novembro de 2019

Os Vereadores que esta subscreve, nos termos do art. 107 do Regimento Interno
desta Casa, propõe a seguinte:

MOÇÃO DE REPÚDIO CONTRA OS PROJETOS DE ALTERAÇÃO
NO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL, NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO RIO
GRANDE DO SUL E NA PREVIDÊNCIA ESTADUAL.

Considerando que os professores são os mestres responsáveis por dar a educação
escolar nas escolas às crianças e adolescentes.
Considerando que a categoria está cerca de 5 (cinco) anos sem qualquer reposição
salarial e a defasagem em relação ao Piso Nacional do Magistério pode chegar a 102%,
além do parcelamento dos salários há quase 50 meses.
Considerando que o índice de adoecimento e elevação de suicídios entre educadores
aumenta a cada dia.
Considerando que, caso aprovadas as alterações do Plano de Carreira do Magistério,
inevitavelmente, levarão à queda da qualidade de ensino prestado nas escolas da rede
estadual de nosso Município.
Considerando que os efeitos do arrocho salarial podem afetar a economia local e na
subsistência das famílias de professores e funcionários de escola que escolheram a nossa
cidade para trabalhar e viver.
A estagnação de proventos já defasados, o fim das vantagens temporais, a redução
de gratificações e o término de incorporações farão da carreira dos educadores um deserto
de recursos humanos.
Em razão desses fatos, há um grande risco de encerramento das atividades de

algumas instituições de ensino em nosso Município.
Sabemos que o Estado passa por uma grave crise financeira e que é preciso tomar
atitudes para reverter essa situação. Contudo, não achamos oportuno os professores serem o
elo dessa recuperação financeira, logo nossos mestres que dedicam suas vidas às salas de
aulas.
Diante do exposto, após aprovação do Plenário deste Poder Legislativo, requer-se
que seja encaminhada a presente Moção à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul,
pleiteando a rejeição das propostas que afetarão os trabalhadores da educação de nosso
Estado.
Certos de estar ofertando o manifesto devido, subscrevemo-nos
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