
Carta-Compromisso dos Candidatos ao Governo
do Município com a Educação Pública de Araucária

A Constituição Federal Brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 
9394/96 regem a Educação Nacional e a consagram como direito subjetivo, que deve ser garantido 
com qualidade a toda sociedade.

Nesse sentido, o SISMMAR – Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Araucária, 
entidade representativa dos profissionais da educação, entende que a educação pública ocupa lu-
gar prioritário na definição das politicas públicas em nosso município.

Em 2015, após debates, fóruns e mobilizações, foi aprovado o Plano Municipal de Educação. 
Esta lei contém as propostas para melhorar a educação, com metas e estratégias a serem alcan-
çadas num prazo de 10 anos. Além de conhecê-lo em detalhes, a próxima gestão deve viabilizar a 
implementação deste plano para Araucária, que está acima dos governos transitórios.

A defesa da qualidade da educação pública é um dever de todas as pessoas que almejam man-
dato, seja para o Executivo quanto para o Legislativo.

Da mesma forma, é um direito a ser exigido por todos, cidadãs e cidadãos. Para tanto, no curso 
de seus mandatos, os futuros e futuras governantes devem empreender os esforços necessários 
para superar alguns desafios prioritários:

1. Universalizar o atendimento da demanda por pré-escola e da demanda manifestada pelas 
famílias por creche.

2. Implementar ações concretas para a valorização dos profissionais de educação.
3. Superação do analfabetismo.
4. Promover condições para a aprendizagem ao longo da vida para as crianças, adolescentes, 

jovens e adultos.
5. Garantir infraestrutura física e humana adequada para o ensino-aprendizagem em todas as 

escolas e creches e centros de atendimento educacional especializado.
6. Dar incentivo à gestão democrática, garantindo eleições diretas para diretores em todas as 

unidades educacionais (escolas, Cmeis e Cmaees).

Faltam vagas nos Cmeis para atender desde o berçário até a pré-escola. Os pais precisam recor-
rer à Justiça e ao Ministério Público para ter a garantia do direito. Sem planejamento, o Município 
recorre a locação de imóveis para atender à demanda por vagas e à contratação temporária de 
atendentes infantis. Tratar a Educação Infantil como mero assistencialismo é um grave retrocesso 
à formação pedagógica. É preciso que esta etapa seja priorizada na política municipal como impor-
tante fase do desenvolvimento educacional de nossas crianças.

Os futuros governantes devem partir do discurso de valorização profissional para ações efeti-
vas. A Lei Federal 11.738/2008, do Piso Salarial Profissional Nacional, foi um importante mecanismo 
nesse sentido. Além de garantir um patamar salarial mínimo para todo o país, também regulamen-
tou a jornada de trabalho. Garantiu a distribuição do tempo entre a sala de aula e a preparação 
para o ensino. 

O PCCV - Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da do magistério municipal, aprovado em 
2008, também precisa ajustar-se às demandas da Lei Nacional do Piso. E precisa ser efetivado no 
que diz respeito ao pagamento pela maior habilitação profissional, requisito previsto na LDBEN.



Uma gestão pública comprometida com a educação deve ocupar-se de garantir condições ade-
quadas de ensino e aprendizagem. A erradicação do analfabetismo deve ser uma meta a ser perse-
guida ao longo dos quatro anos de mandato. Para que o município apresente resultados positivos, 
é preciso ações concretas e conjuntas. Boas condições de trabalho, número adequado de alunos 
em sala, formação e valorização dos profissionais são pilares para o sucesso escolar de nossos es-
tudantes.

Dos desafios elencados na presente carta, destacamos a valorização profissional como eixo 
fundamental na defesa da qualidade da educação e propomos que seu mandato assuma compro-
misso real com os seguintes pontos:

1. Concretizar as metas e estratégias constantes na Lei Municipal 1848/15 – Plano Municipal 
de Educação, com vistas a erradicar o analfabetismo, a universalizar o acesso à Educação Básica 
pública e melhorar as condições de trabalho docente.

2. Cumprir integralmente a Lei Nacional do Piso do Magistério, destinando 33% da jornada de 
trabalho para hora-atividade a todos os profissionais do Magistério.

3. Corrigir a carreira dos profissionais do Magistério, com o cumprimento integral do PCCV e, 
consequente pagamento, com valores retroativos, das promoções e progressões que foram deferi-
das e não são pagas desde 2013.

4. Rever o Parecer 1087/2013, emitido pela Procuradoria Geral do Município, que estabelece 
como transposição de cargo o pagamento pela maior habilitação aos professores da Docência I, 
impedindo avanços na carreira.

5. Garantir a manutenção do valor salarial dos profissionais, respeitando o mês de junho para 
as negociações de data-base, bem como a correção dos índices inflacionários do período.

6. Garantir política de pessoal adequada, através da abertura de concurso público para as dife-
rentes áreas que compõem a educação.

7. Manter processo de negociação permanente entre o SISMMAR e o governo municipal.

Declaro que estou de acordo com este compromisso, bem como com o conteúdo estabelecido 
na presente carta.

Araucária, _____ de setembro de 2016

Nome do/a candidato(a) ____________________________________

Assinatura _______________________________________________

Cargo a que concorre ______________________________________


