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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, requer que seja encaminhado o presente expediente ao Excelentíssimo Secretário de
Estado de Educação, Alan Porto, a fim de solicitar informações e providências sobre funcionários de
escolas que atuam na função de vigilante em unidades da rede estadual de ensino estão tendo que lidar com
a sobrecarga de trabalho em decorrência da falta de efetivo.

JUSTIFICATIVA

Funcionários de escolas que atuam na função de vigilante em unidades da rede estadual de ensino estão
tendo que lidar com a sobrecarga de trabalho em decorrência da falta de efetivo. Segundo denúncias
relatadas, escolas onde deveriam estar atuando no mínimo três vigias, há apenas um para atender a
demanda. Além disso, aumentou o vandalismo nas unidades de ensino. De acordo com o relato de um vigia:
“Está uma situação muito difícil para nós, principalmente no período noturno com vândalos invadindo a
escola e depredando; as vezes com intenção de fazer uso de entorpecentes”.

O governo vem reduzindo o quadro de pessoal a cada ano e no final do ano passado, o governador Mauro
Mendes estabeleceu que não haverá mais contrato em substituição para os servidores em férias, ou que
precisarem de licença médica ou especial. Isto faz com que os funcionários que estão na escola, os efetivos,
fiquem extremamente sobrecarregados. Essa demanda tem adoecido a categoria. Aumentar a incidência
entre os trabalhadores da educação, de doenças como o Bournout, que é uma síndrome caracterizada pelo
esgotamento físico e mental.

Em 31 de outubro do ano passado, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), emitiu um comunicado
afirmando que o estado não faria o processo seletivo para cadastro de reserva da função de vigilante, sob o
argumento de que o quadro de pessoal de efetivos está preenchido. 

Já nesta sexta-feira (06/01/23), a Diretoria Regional de Educação de Cuiabá (DRE), realizou uma reunião
para comunicar a decisão da Seduc-MT em sucatear ainda mais a carreira, estabelecendo a redução de 3
para 2 vigilantes por unidade escolar. Atualmente eram 3 funcionários para fazer a segurança noturna das
escolas e respeitando assim, a jornada de trabalho com as escalas.

Não vamos conformar com uma ordem que desrespeita a lei de carreira, a lei de gestão democrática. é
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necessária a urgente realização de concurso público para preencher as vagas. 

A educação é feita por diversos agentes no interior das escolas. Agentes estes que desenvolvem papel
fundamental desde o recebimento do responsável pelo estudante na secretaria escolar até aquele que cuida
do patrimônio no período noturno. Porque conforme disse Paulo Freire: Se a educação sozinha não
transforma a sociedade, sem ela tão pouco a sociedade muda. Devido à importância de tais esclarecimentos,
justifico o presente requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Janeiro de 2023

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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