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INDICAÇÃO N° »1012O22 

Autoria: DEPUTADO  IRAN  BARBOSA 

Indico à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Plenário, que seja encaminhada 

Proposição ao Excelentíssimo Senhor BELIVALDO CHAGAS, Governador do Estado de 

Sergipe, solicitando-lhe quê, em caráter de urgência, receba a Comissão de Negociação 

do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial do Estado de 

Sergipe (SINTESE) para apresentar è negociar com os seus membros o reajuste do valor do 

Piso Salarial do Magistério a ser apreciado pela categoria e, posteriormente, encaminhado a 

este Parlamento para apreciação. 

Justifica esta Proposição o fato de, no último dia 02 de fevereiro, em pronunciamento dirigido 

a esta Casa, o governador ter se comprometido com esta pauta, bem como o fato de que é 

preciso envolver os dirigentes sindicais, representantes legítimos da categoria, nas discussões 

referentes ao reajuste do valor do Piso Salarial do Magistério, que deve estar referenciado ao 

vencimento inicial da carreira da categoria e incidir sobre todos os seus demais níveis e 

classes; bem como estender os seus benefícios aos professores e professoras aposentados, 

com efeito retroativo ao mês de janeiro deste ano. 

Diante do exposto, solicito o apoio dos colegas deste Parlamento, para a aprovação desta 

Indicação. 

O TEXTO A SER ENVIADO DEVERÁ CONTER O SEGUINTE TEOR: 

Indico à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Plenário, que seja encaminhada 

Proposição ao Excelentíssimo Senhor BELIVALDO CHAGAS, Governador do Estado de 

Sergipe, solicitando-lhe que, em caráter de urgência, receba a Comissão de Negociação do 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial do Estado de Sergipe 

(SINTESE) para apresentar e negociar com os seus membros o reajuste do valor do Piso 

Salarial do Magistério a ser apreciado pela categoria e, posteriormente, encaminhado a este 

Parlamento para apreciação. 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2022  
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Deputado Estadual 
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