
 
Proposição nº 001/2016                                                      de 15 de fevereiro de 2016.    
 

 
Propõe o pagamento do piso nacional aos 
Professores, conforme determina Lei 
Federal nº 11738/2008 em conformidade 
com o estabelecido pelo Governo Federal 
para o exercício de 2016.  

                      
 
O vereador Marcos Antonio Pasa, do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro - PMDB, integrante da Câmara Municipal de Arroio do Tigre, 
apresenta a presente Proposição a fim de que, após a tramitação regimental e sua 
aprovação, seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito, para aplicação imediata do 
pagamento do Piso Nacional aos Professores, fixado em R$ 2.135,64 (Dois mil, cento 
e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), conforme anunciado pelo 
Ministério da Educação em 14 de janeiro de 2016. 

  

 

 

Justificativa. 
 
Com o anúncio pelo Ministério da Educação, o piso nacional da 

educação teve o aumento de 11,36%. O valor a ser pago para os docentes com 
atuação em escolas públicas passou do valor de R$ 1.917,78 (Hum mil novecentos e 
dezessete reais e setenta e oito centavos) para R$ 2.135,64 (Dois mil cento e trinta e 
cinco reais e sessenta e quatro centavos) a partir do mês de janeiro de 2016, estando 
previsto o cálculo na Lei do Piso (Lei nº 11738/2008). 

 
Conforme a legislação vigente, a correção do piso reflete a variação 

ocorrida no valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente pelo Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB). Hoje, o reajuste do salário dos professores é computado com 
base em números do censo escolar e calculado pelo Ministério da Fazenda. 

 
Embora já fixado e anunciado o referido aumento, até então o 

município não vem cumprindo com sua parte, traduzindo com isso no 
desmerecimento à classe dos professores beneficiados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Portanto, sendo um direito previsto em Lei Federal com repasses, 

inclusive, de valores do próprio Governo, solicito a aprovação dessa proposta, para 
encaminhamento ao Executivo Municipal visando à implantação do montante, 
mediante remessa de projeto a esta Casa Legislativa contemplando a classe dos 
Professores o direito de recebimento do valor do piso salarial de R$ 2.135,64 (Dois 
mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), a partir da vigência da 
fixação pelo Governo Federal, com o pagamento integral e em parcela única das 
diferenças apuradas. 

 
 
Plenário Armidório Oscar Pasa, em 15 de fevereiro de 2016. 

 
 
 

Ver. MARCOS ANTONIO PASA 

PMDB 
 


