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INDICAÇÃO 27/2020 

    

Joseane Hahn, Vereadora do Partido Democrático Trabalhista – PDT, vem 
encaminhar a esta Casa Legislativa, conforme previsto no artigo 165, do Regimento 
Interno desta casa, INDICAÇÃO ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria 
de Educação, verifique a questão referente ao sistema de banco de horas dos 
servidores da rede municipal de ensino de Feliz, possibilitando que, no mínimo, 50% 
das horas acumuladas, devido a pandemia mundial do Coronavírus, seja 
compensada em realização de cursos de formação, na modalidade EaD, visando a 
capacitação docente e a melhoria continuada da educação ofertada aos alunos.  

Solicita-se, ainda, que o restante das horas possa ser compensado através 
de participação em eventos da Escola e/ou do Munícipio, bem como junto a jornada 
de trabalho regular com ampliação de, no máximo, uma hora diária, quando houver 
demanda. Esta sugestão tem o intuito de não sobrecarregar os professores, que em 
um período normal já tem possuem uma significativa carga de tarefas, que vão muito 
além do período em sala de aula. O mesmo vale para os demais servidores da 
educação, que com uma jornada diária de 10 horas poderão entrar em estafa, sem 
listar outros problemas de saúde que podem decorrer de tal carga. Para tanto, 
solicita-se a alteração do parágrafo 3º, do Art. 2º-A, da Lei Municipal 3.696/2020. 

Diante do apresentado, solicitamos deferimento, bem como pedimos 
brevidade na apreciação desta Indicação por parte da Secretaria Municipal de 
Educação, com encaminhamento de resposta ao Poder Legislativo, para tranquilizar 
estas classes importante de servidores que cuidam do futuro de nossa cidade. 

Feliz, 13 de outubro de 2020. 

  

 

 

Joseane Hahn 

Vereadora do PDT 


