
 

                                            

   Mata de São João, 02-12-2019 

Aos Profissionais de Educação de Mata de São João       

                  A Direção Sindical vem por meio deste apresentar os Projetos do Plano de Carreira e 

Estatuto do Magistério Público de Mata de São João que ainda estão em processo de construção, 

desenvolvidos pela Comissão paritária entre APLB e representantes do Governo Municipal conforme 

Portaria Nº. 055, de 29 de julho de 2019, para que a Categoria possa conhecer as propostas elencadas 

neste documento e tenha condições de apresentar emendas na Audiência Pública prevista para o 

próximo dia 13 de dezembro de 2019. Esses projetos objetivam a valorização e desenvolvimento da 

Carreira dos Profissionais em Educação.  

                   Conforme Heleno Araújo: “O trabalho dos profissionais da educação necessita de 

condições adequadas para ser realizado com sucesso. E garantir as condições de trabalho para os que 

estão em exercício na escola e nas secretarias de educação, tornando a profissão atrativa para a 

juventude, é responsabilidade do Estado, assim como assegurar qualidade de vida para os profissionais 

no momento da aposentadoria. Essas responsabilidades estão explícitas nas legislações que tratam dos 

direitos trabalhistas e sociais”. (http://www.fmss.org.br/a-valorizacao-dos-profissionais-da-

educacao/) É com esse espírito que a proposta de reformulação das leis que regem o Magistério 

público está sendo feita. A sua composição surgiu de um anseio histórico da categoria que reclama leis 

que a representem e que de fato e de direito garantam os seus direitos. 

                   Em respeito ao princípio democrático é que estamos garantindo o acesso ao nosso Projeto 

para que os principais interessados pela criação dessa legislação possam opinar antes do fechamento 

de sua redação definitiva, isso como continuidade do processo já iniciado quando realizamos o 

Seminário em Praia do Forte no dia 31 de agosto, com a Presença dos Técnicos da APLB-Estadual 

Marcos Barreto e Hércia Azevedo, e a Assembleia em Imbassaí, no dia 13 de setembro, oportunizando 

um espaço de debate e de democratização das ações dessa comissão  fazendo aquilo que já é nossa 

prática como instituição que que representa essa categoria. 

 

Atenciosamente, 

Manoel Jorge Barreto Costa, 

Coordenador do Núcleo APLB-Mata de São João 
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