
  

 

PROGRESSISTAS - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SÃO BENTO 

 

NOTA 

Tendo em vista os últimos acontecimentos em relação à votação dos projetos de lei nº 

10/2019 e 11/2019, que tratam, respectivamente, de bônus para os professores e de 

transporte para os universitários do Município de São Bento, o Progressistas vem externar seu 

integral apoio à bancada de oposição, pelos motivos expostos a seguir: 

1. O projeto de bonificação dos professores apresentado pelo Poder Executivo Municipal está 

repleto de falhas e não atende aos interesses da categoria. 

2. Ao contrário do que quer fazer parecer a Gestão, não se trata de 14º e 15º salários, mas de 

bonificação. Salário é mensal, pago obrigatoriamente, cujo único critério para receber é estar 

empregado. Não era isso que o PL 10/19 buscava instituir. 

3. Em verdade, o PL citado buscava estabelecer uma bonificação, que poderia OU NÃO ser 

paga, sem o mínimo de critérios objetivos, que não se estenderia a toda a categoria, e cuja 

escolha dos beneficiários ficaria ao bel-prazer da Administração, e que poderia, 

eventualmente, ser utilizada como instrumento político, para ser pago somente aos 

professores que se alinham politicamente ao prefeito da vez. Esse não é o interesse dos 

professores, esse não é o interesse do povo. 

4. No que diz respeito ao Projeto de Lei nº 11/2019, relativo ao transporte universitário, é 

necessário chamar o PL pelo que ele é: um engodo, uma peça de marketing político. 

5. Nesse sentido, importa informar que o referido projeto não torna o transporte universitário 

obrigatório para o Município, ao contrário: deixa exclusivamente a cargo do gestor a decisão 

sobre a conveniência e oportunidade do fornecimento do mencionado traslado. Em resumo, a 

lei diz que a gestão pode dar, mas também pode fornecer, mas também pode não fornecer o 

transporte, a critério da Gestão — o que chega a ser cômico, infelizmente. 

6. O PL obviamente não alteraria em absolutamente nada a situação dos estudantes 

universitários, deixando o quadro idêntico ao que se tem hoje, mesmo diante de lei. 

Neste contexto, esta Agremiação Partidária reitera o apoio à decisão dos vereadores de 

oposição, que, de forma corajosa e independente, votaram em defesa dos interesses dos 

professores e estudantes universitários do Município. 

Por fim, o Progressistas lamenta as insinuações levianas acerca da posição tomada pelos 

vereadores oposicionistas, proferidas pelo Prefeito do Município de São Bento, que parece 

exigir uma conduta subserviente, aduladora e subalterna do Poder Legislativo Municipal. O 

Progressistas entende que tal comportamento ataca a democracia, desrespeita a 

independência dos poderes e vulgariza o debate político. 
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