
PREFEITURA CANCELA PLANTÃO DE FÉRIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

   A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, comunica que o
plantão de férias dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) e o Projeto Férias que
seria desenvolvido em algumas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) foram
cancelados por falta de recursos para a compra de férias dos professores que se inscreveram
para trabalhar nesse período.

  

    

  

   Segundo Douglas Marangoni, o plantão seria realizado de 2 a 31 de janeiro e já tinham se
cadastrado 331alunos. “Recebemos um comunicado do Gabinete do Prefeito relatando a falta
de recursos, cerca de R$ 2,8 milhões, para o pagamento desses professores, por isso optamos
pelo cancelamento do plantão de férias, uma vez que não podemos garantir a remuneração
dos profissionais”, explica o secretário de Educação.

  

    

  

   Marangoni afirma que a situação já foi relatada ao próximo secretário de Educação. “Na
última terça-feira conversamos com o Nino Mengatti e expusemos a situação. Não temos
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb), como aconteceu em anos anteriores e com recursos
do próprio município não é possível arcarmos com esses valores, visto que a arrecadação
diminuiu assim como os repasses de ICMS e FPM”.

  

    

  

   No total seriam comprados 10 dias de férias de 556 professores e de 145 funcionários. “A
média é de 37 professores por unidade já que parte trabalha somente meio período e as
escolas funcionariam em dois períodos. Também não podemos privar o professor de aderir ao
plantão de férias. È necessário utilizar o critério da igualdade”, finaliza o secretário lembrando
que o cabe a Secretaria de Educação é o planejamento, organização e logística do plantão,
porém os recursos são oriundos da Secretaria de Fazenda.
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   Escolas- O plantão de férias seria realizado nosCentros Municipais de Educação Infantil
(Cemeis) João Muniz (Cruzeiro do Sul), Maria Alice Vaz de Macedo (Cidade Aracy), Walter
Blanco (Santa Felícia), Antônio de Lourdes Rondon (Maria Stella Fagá) e Dionísio da Silva
(Santa Eudóxia). Já o Projeto Férias seria oferecido nas Escolas Municipais de Educação
Básica (EMEBs) Janete Maria Martinelli Lia (Pacaembu) e Artur Natalino Deriggi (Cidade Aracy
II) e no Cemei Vicente de Paula Rocha Keppe (Santa Felícia).

  

    

  

   (27/12/2016)
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