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INDICAÇÃO Nº 31/2022 – CMG 

Senhor Presidente,  

 A Vereadora que a esta subscreve, vem perante o Plenário desta Casa, 

apresentar expediente indicativo. Depois de cumprida às formalidades 

regimentais, seja formulado expediente conjunto ao Chefe do Executivo 

Municipal, Sr. João da Cruz Teixeira de Souza, com envio de cópia desta a 

Secretária Municipal de Educação, Sra. Francisca Alho, REQUERENDO 

manter os contratados, do quadro temporário da Secretaria Municipal de 

Educação no mês de julho/2022 (Professores e Apoio) e o retorno das aulas 

presencias na rede pública municipal de ensino no início do mês de agosto 

deste. 
 

Justificativa 
 

 Os contratados estão com apenas 4 meses de atuação, muitos em 

processo de formação de nível superior através de instituição particular e 

pública (Pafor). O distrato funcional sempre gera constrangimento e 

insegurança, devido o contratado ficar na dúvida se voltará ou não para o 

emprego.  
 

 

 Sabemos que a principal fonte de recurso no município é a Prefeitura 

Municipal. Dela dependem muitos trabalhadores em suas necessidades. 

Devido o período pós-pandemia, há muitas dificuldade do acesso ao emprego, 

mesmo que temporário. 
 

 

Seguindo as orientações do TCM/PA, há uma recomendação para não 

distratar os profissionais da educação nesse período de férias, evitando 

problemas como nova lotação e maior número de contratações.  
  

Olhando para os indicativos financeiros e, considerando a previsão de 

repasse do recurso do Fundeb, para o presente exercício, 103 milhões de 

reais, a permanência destes profissionais na folha de pagamento, não irá 

onerar os gastos já existentes, uma atitude humana para quem depende do 

emprego para dá melhor condição de vida a família.  
 

 

 Igualmente, é fundamental o retorno das aulas, no início do mês de 
agosto, devido o calendário escolar e a reposição do ensino aprendizagem, 
prejudicado pela pandemia.  

 

 

Plenário de Sessões, Ver. Benedito Gomes Gama (Cisto Gama), 09 de 
junho de 2022. 
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