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GABINETE DO VEREADOR PAULO VALGUEIRO 

REQUERIMENTO Nº 272/2019 

 

O Vereador PAULO TARCÍSIO FEITOSA VALGUEIRO que abaixo subscreve, requer à 

Mesa Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, na forma da Lei 

Orgânica Municipal, seja solicitado ao Senhor Presidente Osório Siqueira, que seja instituída 

AUDIÊNCIA PÚBLICA, dia e horário a combinar posteriormente,  para discutir sobre a 

viabilidade e conveniência do processo de reorganização e adequação do quadro de 

funcionários da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Petrolina, com foco no pleno 

funcionamento da rede municipal de ensino, bem como acerca das soluções urgentes e aptas 

a combater o atual cenário de falta de professores e retorno alunos sem aulas, o que vem 

causando tantos transtornos à população. 

Que sejam enviados convites para as seguintes autoridades: 

1. O Prefeito Municipal de Petrolina, o Sr. Miguel de Souza Leão Coelho. 

2. O Procurador Geral do Município, o Sr. Diniz Eduardo Cavalcante de Macedo. 

3. A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Secretária, Sra. Margareth Pereira Costa. 

4. Procurador do Ministério Público Federal  

5. Titular da 3º Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Petrolina – Dra. Rosane 

Moreira Cavalcanti 

6. Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Petrolina – SINDSEMP – Walber 

Lins 

7. Representante do Conselho Municipal de Educação 

8. Presidentes das Associações de Moradores de Bairro  

9. O Deputado Federal Fernando Bezerra Coelho Filho; 

10. O Deputado Federal Luiz Gonzaga Patriota; 

11. O Senador Fernando Bezerra Coelho; 

12. A Deputada Estadual Dulcicleide Amorim; 

13. O Deputado Estadual Lucas Ramos; 

14. O Deputado Estadual Antonio Coelho; 

Justificativa: 

O Município de Petrolina vive um momento de incerteza na educação infanto-juvenil, tendo como 

uma das principais causas a ausência de professores, conforme denúncias amplamente veiculadas 

nas redes sociais acerca das constantes faltas de professores em várias disciplinas nas escolas 

municipais de Petrolina, o que tem gerado especulações e grande clamor da população, em 

especial aos pais e alunos, posto que a ausência dos professores vem causando sérios prejuízos ao 

aprendizado dos alunos, em alguns casos já começa a comprometer o ano letivo. 
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Além disso, recentemente fomos surpreendidos com as notícias de que o governo municipal está 

demitindo professores contratados por meio de contratos temporários no meio ao semestre letivo, 

antes da data de encerramento dos respectivos contratos, sob a justificativa de que “A Secretaria 

de Educação, Cultura e Esportes está reorganizando o quadro de funcionários da pasta com foco 

no pleno funcionamento da rede municipal de ensino.”, e que “Desde a nomeação dos aprovados 

no último concurso público, em maio de 2019, a Secretaria tem encerrado o contrato temporário 

de professores, medida necessária para garantir que todos os servidores efetivos aptos estejam 

em atividade.” E, ainda, que “Essas ações estão possibilitando o retorno de professores efetivos 

para as salas de aulas e, consequentemente, se faz necessário o desligamento do contrato do 

profissional temporário...”, sendo que as demissões estão sendo efetuadas antes da posse dos 

novos concursados, bem como antes do retorno dos professores efetivos ora afastados, deixando 

os alunos em aula.  

Essa reorganização/adequação está sendo apresentada pela  Secretaria de Educação Municipal 

como solução para os problemas do setor, como medida de melhoria e eficiência, no entanto, não é 

possível que se proceda a esta reorganização/adequação na Educação Municipal sem uma ampla 

discussão com a população, com sindicatos, Ministério Público, Tribunal de Contas, entre outros 

órgãos fiscalizadores, estudando-se as consequências práticas, inclusive em relação ao 

cumprimento do ano letivo, considerando que a reorganização está ocorrendo no meio do semestre 

letivo e considerando que a ausência de professores em sala de aula já está trazendo prejuízos a 

alunos que têm sido enviados para casa mais cedo sob a justificativa de falta de professores, a 

exemplo das escolas Municipais Nicolau Boscardin, Eliete de Souza, Nossa Senhora Rainha dos 

Anjos – Caic.  

Dessa forma, em cumprimento do papel de membro do Poder Legislativo, de agente fiscalizador e 

defensor do Estado Democrático de Direito, vem o Vereador abaixo assinado, requerer a 

realização da audiência pública para que a população também possa participar da discussão e 

ouvir as propostas e soluções trazidas pelos representantes dos poderes públicos. 

Sala das sessões, 03 de setembro de 2019. 

 

 

PAULO TARCÍSIO FEITOSA VALGUEIRO  

VEREADOR – MDB 

Líder da Bancada de Oposição 

cas 

 

mailto:camarapetrolina@uol.com.br

