
  

SINDICATO DOS PROFESSORES E ESPECIALISTAS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO – ESTADO DA PARAÍBA  

 

NOTA 

 

O Sindicado dos Professores e Especialista da Educação da Rede Pública do Município de São 

Bento – PB – SINPROESB/PB, vem, por meio de nota oficial, esclarecer os motivos de se 

posicionar contra a aprovação do projeto de lei municipal n° 010/2019 de 03 de abril de 2019, 

enviado pelo poder executivo municipal para aprovação do legislativo local, onde fora votado 

e rejeitado no ultimo dia 28 de agosto de 2019. O projeto apresentado pelo executivo, em seu 

artigo 2°, faz menção aos prêmios de incentivos e valorização das práticas pedagógicas em que 

consiste na concessão do pagamento de: 14° e 15° salário em decorrência do alcance ou 

superação das metas anuais previamente pactuadas entre a secretaria de educação e os 

professores vinculados as unidades de ensino do sistema municipal de educação. Diante do 

exposto, ressalta-se que, o professor não depende apenas de si para que seu projeto seja 

contemplado, vai depender do cumprimento da meta estabelecida pela secretaria de 

educação, que deverá ser cumprida ou ultrapassada pela unidade escolar. Desse modo, uma 

vez a unidade escolar não atingindo a meta estabelecida pela secretaria de educação, o 

professor mesmo desenvolvendo seu projeto, perderia o 15° salário. O projeto de lei n° 

010/2019, mostra claramente que foi mal elaborado, trazendo em seu texto apenas uma cópia 

vexatória do projeto do Estado. Por outro lado, o projeto de lei não estabeleceu nenhum tipo 

de critério que os professores necessitariam adotar na elaboração dos projetos escolares, nem 

muito menos quem irá fazer as avaliações dos projetos, por isso, causa uma insegurança 

jurídica para a classe. A criação do projeto de lei, não contou com a participação de 

representantes da categoria, apesar de ter ocorrido audiência pública com secretário de 

educação municipal, onde todos os professores foram convidados a participarem, e os 

presentes, decidiram por unanimidade, não apoiarem o referido projeto, da maneira como foi 

apresentado. Depender das condições apresentadas pelo referido projeto, é no mínimo cruel 

para os educadores, uma vez que, cada professor gasta tempo e dinheiro elaborando os 

projetos escolares (projeto dia das mães, projeto dia dos pais, projeto de leitura, projeto do 

folclore, projeto São João, projeto de emancipação política, entre outros), e mesmo depois de 

todo o esforço depender não apenas dele, mas de uma série de avaliações que não foram bem 

discriminadas no projeto pelo executivo, para que possa receber o 14° e 15° salário. Portanto, 

o referido projeto de lei, visa a criação de metas impossíveis de serem cumpridas de forma 

individual. Por esta razão, o sindicato se posiciona de forma contrária ao projeto de lei 

apresentado pelo executivo. 
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