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PROPOSIÇÃO Nº. 170/2022 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

Após um longo período de aulas remotas, devido a pandemia causada pelo Covid-

19, as aulas presenciais retornaram, e com elas algumas necessidades importantes, como 

os professores para atuar na educação de nossas crianças. Em visitas e reuniões com 

segmentos da sociedade, percebe-se um grande volume de contratados pelo poder 

público. Desta forma, chamamos a atenção para a necessidade de realização de um 

concurso público para dar qualidade à educação infantil e fundamental menor, assim como 

oportunizar aos vários profissionais que se formam anualmente uma chance de ingressar 

em um cargo público. 

Neste diapasão, cabe-me o dever de defender cada vez mais a qualidade do que se 

oferta aos munícipes pela administração, quanto aos serviços despendidos para atender 

seus interesses. Além da minha reconhecida luta pela realização do concurso, trago para 

apreciação dessa Casa Legislativa a necessidade de estarmos apontando caminhos para a 

gestora municipal, quanto à responsabilidade específica com a educação, provocando-a no 

sentido de tratar esta pasta com um olhar especial, pois seus resultados podem ser 

benéficos ou maléficos dependendo da forma como se investe. Para isso, é importante 

demonstrar que cada profissional é preparado para áreas específicas de atuação, para com 

isso, ficar bem mais fácil o processo de aprendizagem e a consolidação do saber. 

Compreendo, que a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental são 

essenciais para a formação de sujeitos respeitosos, críticos e reflexivos. Nesse cenário, o 

professor atua em prol do processo de aprendizagem dos alunos, além de trabalhar 

questões relacionadas aos valores sociais e éticos, uma vez que, os educadores trabalham 

com a transmissão de conhecimentos científicos e sociais, que favorecem a convivência 

em sociedade. São eles que fornecem estrutura e ajuda as crianças a crescerem em suas 

habilidades de leitura e escrita; ensinam Ciências instigando a curiosidade e ajuda 

as crianças a se entenderem no mundo. 
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Desta forma, há necessidade da contratação de professores qualificados por meio 

de concurso público para atuarem nas escolas de nosso município. 

Ante o exposto, requeiro que após aprovação em plenário, seja encaminhado 

expediente a Sua Excelência a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 

para que determine ao setor competente a tomar providências necessárias para a 

realização de um Concurso Público para contratação de professores da educação infantil e 

séries iniciais do ensino fundamental, que irão complementar o quadro da educação do 

nosso município. Que da decisão da Casa seja dado a conhecer à Comunidade, ao 

Departamento Municipal de Trânsito, por meio das redes sociais oficiais da Câmara, Rádio 

Comunitária Guarany FM, Rádio Comunitária Miriti FM, Rádio Conceição e meios de 

comunicação em geral. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 23 de 

maio de 2022. 

 

 

Edileuza Viégas Muniz 

VEREADORA - PT 

 


