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RPP - REQUERIMENTO P COM PROCESSO 1/2022 DE
10/02/2022
Promovente:
Ver. SONAIRA FERNANDES (REPUBLICANOS)
Ementa:
Requer seja oficiada a Prefeitura Municipal De São Paulo, na pessoa do
Exmo. Sr. Prefeito da Cidade de São Paulo, RICARDO NUNES a fim de
que enviem para esta Casa de Leis as informações:
Solicita informações a esta Pasta sobre prazo de implementação e planos
de parcelamento ou não do reajuste de 33,23% (trinta e três vírgula vinte e
três por cento) no piso salarial dos professores da Educação Básica da
Prefeitura da Cidade de São Paulo estabelecido por meio do Parecer nº
2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB, de 31 de janeiro de 2022, homologado pela
Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação por meio da
Portaria nº 67, de 4 de fevereiro de 2022, em consonância com a Lei
Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, bem como respectivo programa
de trabalho, natureza da despesa e fonte de recursos correspondentes.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 02 DE 2022.

Considerando a homologação pelo Ministro de Estado da Educação do Parecer nº
2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB por meio da Portaria nº 67, de 4 de fevereiro de 2022 publicado no
Diário Oficial em 07/02/2022, edição 26, seção 1, página 6;
Considerando a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que “Regulamenta a alínea “e” do
inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.”;
Considerando que o artigo 5º da Lei supracitada determina que piso salarial profissional nacional do
magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro de cada ano; e
Considerando a repercussão do tema, que acarreta o reajuste do piso salarial dos professores da
educação básica de 33,23% (trinta e três vírgula vinte e três por cento);
SOLICITO informações a esta Pasta sobre prazo de implementação e planos de
parcelamento ou não do reajuste de 33,23% (trinta e três vírgula vinte e três por cento) no piso salarial
dos professores da Educação Básica da Prefeitura da Cidade de São Paulo estabelecido por meio do
Parecer nº 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB, de 31 de janeiro de 2022, homologado pela Secretaria de
Educação Básica do Ministério da Educação por meio da Portaria nº 67, de 4 de fevereiro de 2022, em
consonância com a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, bem como respectivo programa de
trabalho, natureza da despesa e fonte de recursos correspondentes.
Diante disso, certo do pronto atendimento de Vossa Senhoria, aguardamos um
posicionamento oficial e antecipamos nossos agradecimentos, apresentando nossos protestos de
elevada estima e consideração.
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Nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, combinado com o
artigo 224 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, requeiro seja oficiada a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, na pessoa do Exmo. Sr. Prefeito da Cidade de São
Paulo, RICARDO NUNES a fim de que enviem para esta Casa de Leis as informações solicitadas
abaixo:

