
 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 016/2022 

 

Ao Exmo. Prefeito em exercício, Bruno Junges 

Os vereadores abaixo subscritos encaminham este PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, com o intuito 

de solicitar que seja mantido o atual horário de atendimento do contraturno escolar. 

 

Justificativa: 

Viemos através deste pedido de providências manifestar o pensamento de um expressivo número de 

tupandienses, pais e mães de nosso município, a respeito de um vídeo publicado pela Secretaria 

Municipal de Educação no dia 4 de novembro de 2022.  

No referido vídeo, a secretária Salete Junges informa que o contraturno das três escolas de ensino 

fundamental do município, terá um novo horário de atendimento (das 7h30 às 17h15) em função da 

necessidade de cada vez mais precisar-se de profissionais (monitores). No mesmo vídeo, a secretária 

informa que a decisão ocorreu em comum acordo entre a Secretaria de Educação e as equipes 

diretivas.  

Após a publicação deste vídeo, inúmeros pais de crianças matriculadas no contraturno procuraram a 

nós, relatando a sua indignação com tal decisão. E, de fato, é mesmo difícil entender, devido a alguns 

fatos, os quais precisam ser melhor esclarecidos. Vamos a eles: 

I - Gostaríamos de saber por quais motivos o Município não contrata mais monitores? Em diversas 

oportunidades cobramos a realização de um concurso público ao longo deste ano, o que somente 

agora está saindo do papel.  

II - Faltam recursos para isso? Sabemos que o Município tem capacidade financeira - apesar de 

mensalmente manter um expressivo número de cargos em comissão (cc’s) e funções gratificadas 

(fg’s). Então, por que não investir na contratação de mais profissionais ligados à educação? 



III - Por que uma decisão que causa tamanho impacto no cotidiano de pais, mães e crianças, não foi 

acordada em uma reunião com todos os atingidos por esta medida? Acreditamos que o primeiro passo 

seria buscar entender se os pais que deixam seus filhos no contraturno todos os dias, conseguem ir ao 

trabalho 1h mais tarde ou sair 1h antes, por exemplo.  

Por fim, nosso pedido, prezado prefeito, é para que a Administração Municipal reveja esta decisão 

em nome dos pais e mães, trabalhadores e trabalhadoras, que acordam todos os dias para exercerem 

suas atividades, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do nosso município.  

A Educação sempre foi prioridade para nós, o que se comprova na aprovação de todos os projetos 

enviados pelo Executivo ao Legislativo ao longo desta gestão. Por isso, ressaltamos que estamos à 

disposição para analisar e aprovar tudo aquilo que for em benefício da nossa população.  

Estamos ao lado do povo e demonstrando mais uma vez que a comunidade pode contar conosco. Esse 

é o nosso jeito de trabalhar. 

Tupandi, 18 de novembro de 2022. 
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