
 

 

 

 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Vereadores 

Morro Reuter 
 

 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01 AO PROJETO DE LEI Nº 067/2022 
 

 
Que dispõe sobre a reestruturação e gestão de plano de carreira 
dos profissionais do magistério público do município de Morro 
Reuter/RS.   

 
 
Art. 1º Fica modificado os incisos II, III e IV do art. 6º que passam  viger com a seguinte redação: 
 

II – Nível de Pós-Graduação lato sensu – Profissional do magistério cm formação em nível 
superior, acrescida de curso de especialização. 
 
III – Nível de Pós-Graduação strictu Sensu I – Profissional do magistério com formação em 
nível superior, acrescida de curso de mestrado. 
 
IV – Nível de Pós-Graduação strictu sensu II – Profissional do magistério com formação 
em nível superior, acrescida de curso de doutorado.  

 
Art. 2º Fica modificado o art. 9º, §2º que passa  viger com a seguinte redação: 
        § 2º para efeito do benefício da elevação de Titulação, a secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto irá considerar como válidos os cursos de graduação lato e stricto sensu em 
educação, na área para qual o profissional do magistério prestou concurso público, respeitadas as 
atribuições do cargo, e pós-graduação lato e strictu sensu 
 
 
Art. 3º Fica modificado o art. 14, §único que passa  viger com a seguinte redação: 
                 Parágrafo primeiro. O processo de avaliação de desempenho deverá ser realizado 
anualmente e fará jus à Promoção por Merecimento o profissional do magistério que alcançar, na 
média dos cinco anos, desempenho médio satisfatório, totalizando, no mínimo, 75% (setenta e cinco 
por cento) da nota máxima de avaliação.  
     Parágrafo segundo. Fica assegurado o pagamento retroativo da promoção por merecimento, 
ao profissional que implementar os requisitos ao longo do ano/exercício, ainda que a avaliação da 
Comissão de Avaliação de Desempenho ocorra em data pretérita. 
 
Art. 4º As demais disposições permanecem inalteradas.  
 
Sala das Sessões, 17 de outubro de 2022.  
 
 
 
Ver. Tiago Kolling Werner 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Vereadores 

Morro Reuter  
 
 
 

 
                               EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

   

Alguns estudos e especialistas em educação apontam sugestões para práticas docentes no contexto 

atual: a interação entre professores de diferentes disciplinas ou dos mesmos cursos, que visa definir 

conjuntamente o que é necessário que os alunos aprendam. 

A escola necessita ser pensada como “preparação” para a vida, na função de preparar cidadãos do 

mundo. De acordo com Pérez Gómez (2000), a escola é um ambiente de aprendizagem, onde há grande 

pluralidade cultural, mas que direciona a construção de significados compartilhados entre o aluno e o 

professor. A construção desses significados compartilhados enfatiza uma necessidade de mudança na 

escola, por meio da reflexão.  

A mesma necessita da individualidade e da coletividade ao mesmo tempo, a qual envolve diversos 

aspectos da escola, ou seja: as relações entre o ensinar e aprender com diversas trocas de informações, a 

interação de indivíduos que participam da cultura escolar, além dos processos curriculares, pedagógicos e 

administrativos haverá o compartilhamento de informações e interação da cultura escolar. 

Neste sentido, encaminho as emendas na intenção de ampliar os horizontes do aprendizado, não 

limitando as áreas em que os docentes desejem aprofundar seus conhecimentos. 

Este parlamentar submete tal Emenda Modificatica ao Projeto de Lei 067/2022 à apreciação dos 

nobres colegas, postulando-se por sua aprovação. 

 

  Sala das Sessões. 

 
 

Ver. Tiago Kolling Werner 

 
 


