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Ata da 18ª Reunião Ordinária da  

Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes. 

 

 

No dia 23 de novembro de 2022, às 15h00, na Sala das Comissões, teve início a 18ª 

Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, com a 

presença dos Vereadores Ana Lúcia, Hélio Guabiraba e Waldomiro Amorim, sob a 

presidência da Vereadora Ana Lúcia. Verificando-se o quórum mínimo e o atendimento 

das formalidades legais e regimentais, foi declarada aberta a reunião, procedendo-se 

a leitura da ata da 17ª Reunião Ordinária, realizada em 09 de novembro de 2022, que 

foi aprovada por todos presentes. A Vereadora Ana Lúcia esclareceu que, tramita nesta 

Casa Legislativa, em regime de urgência, com o prazo de emendas para a próxima 

segunda-feira, dia 28/11/2022, o Projeto de Lei do Executivo nº 52/2022, negociado 

com a categoria que vem lutando há dezesseis anos, para que essas modificações 

sejam feitas e nós vamos ouvi-los, depois retornamos à nossa reunião. Temos aqui três 

representações na mesa. Essa luta é pelas alterações na “investidura do cargo”. Depois 

de algumas sugestões e de todas as modificações é negociada a campanha salarial 

dos ADI’s, porém eles disseram que o projeto traz muitas coisas diferentes daquilo que 

eles haviam discutido e construído. Então, com base nessas oitivas, vamos ouvir os 

representantes. Posteriormente nos reuniremos com os demais Vereadores desta 

comissão e, de forma consensual, construiremos as emendas, que serão incorporadas 

ao corpo do Projeto de Lei do Executivo. Vamos encabeçar a luta junto com vocês, 

vamos ouvir para fazer a relatoria. Esse projeto tramita também em outras comissões: 

Comissão de Finanças e Orçamento e, também, Comissão de Legislação e Justiça. 

Após, a Presidente desta CECTE, passou a palavra à Vice-presidente da ASSADIR, 

Audiléia Ferreira da Silva. Audiléia esclareceu que o reconhecimento pedagógico 

chegou aqui nesta Casa Legislativa, tão sonhado por nós e a investidura de cargo, em 

que somos considerados Auxiliar Técnico Pedagógico e que antes éramos 

considerados como administrativo. Isso é uma grande vitória para nossa categoria e 

nas emendas do projeto, é que a gente quer justamente ressaltar mais o 

reconhecimento; porque da forma que veio, só vislumbra a questão da carga horária. 



 

      CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE 
                             Gabinete da Vereadora Professora Ana Lúcia 

Rua Princesa Isabel, 410 – Gabinete 36 - 3°. Andar – Boa Vista – Recife – PE. 

Não queremos oito horas, porque não dá para atender bem para as crianças. Seis horas 

já foi uma luta da categoria e nas emendas com o destaque para a questão técnico 

pedagógica que não está no artigo primeiro. Também queremos mencionar a questão 

da formação para que possa enquadrar nesse reconhecimento. Os demais requisitos 

são irretratáveis. Não tem como voltar às oito horas de trabalho, seis horas foi uma luta 

da categoria, uma conquista. A gente colocou na emenda quatro e pede o apoio dos 

Vereadores que estão aqui na câmara para ser votado. Já que tivemos um período 

longo de diálogo com o Secretário, mas, esse Projeto de Lei foi enviado para a Câmara 

dos Vereadores, não dando espaço aos ADI’s de analisar, de olhar de um jeito 

realmente que possa contemplar de uma forma plausível e da forma que está, muda 

só a investidura do cargo e não são obrigados, é opcional. Se quiserem melhoria do 

salário vão para oito horas. Não era isso que esperávamos. Mas, o reconhecimento 

que nos desse a investidura do cargo e mantivesse a redução da nossa carga horária, 

para assim, ter mais companheiros que pudessem também se fortalecer de um trabalho 

digno, de qualidade de vida. Se quisermos melhorar o salário, vai para oito horas e 

acredito, justo seria manter a nossa carga horária, que é de seis horas. Foi uma luta 

muito grande da categoria. Já fui estagiária no ano de dois mil e seis e, na época, só 

podia ser estagiário quem fazia magistério, depois que se tornou um cargo 

administrativo. Foi um erro que aconteceu, eles passaram a lutar incansavelmente para 

a redução da carga horária e para o reconhecimento pedagógico. Seguindo, a 

Vereadora Ana Lúcia perguntou à Audiléia: vocês acrescentaram nas observações, no 

Artigo 1º quanto aos profissionais Técnico Pedagógicos, isto está na LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação? Porque o professor da Prefeitura que está na função 

Técnico Pedagógica, está fora da sala de aula. No PCCDV - Plano de Cargos, 

Carreiras, Desenvolvimento e Vencimentos dos professores, vem descrito, cargo: 

Professor e a função vem Coordenador Pedagógico, Gestor Escolar, Técnico 

Pedagógico. Esse nome aqui no meio, profissionais Técnico Pedagógicos, vamos 

precisar de aparato jurídico. Em seguida, a Presidente da CECTE passou a palavra à 

Antônio Terto, que cumprimentou a todos os presentes e explicou que a categoria não 

abre mão do reconhecimento pedagógico. Após dezesseis anos de luta desse projeto, 

tem algumas questões muito importantes a superar, melhorar. E, complementando a 

questão das oito horas que foi colocado; entendemos que, não teria necessidade dessa 

mudança de carga horária, inclusive a primeira proposta da Prefeitura do Recife, tinha 
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condicionado oito horas. Se avançou na questão de seis e oito horas, tem direito ao 

reconhecimento pedagógico. Esse projeto pode ser melhorado a partir das emendas. 

A questão quanto a profissionais técnico pedagógico, que colocaram na emenda, é 

relacionada a estabelecer no texto, que nosso cargo está escrito no artigo sessenta e 

um da LDB, profissionais da educação. Esse é o objetivo da primeira emenda, bastante 

importante no projeto. Outra questão é da Prefeitura do Recife, se comprometer a dar 

formação na área da Educação a quem não tem, para que o projeto possa avançar no 

sentido de qualificação profissional, muito importante. Outra questão da mudança de 

seis para oito horas, retratável, existe também uma tentativa de avançar, nesse sentido 

que não seja retratada essa mudança. Então assim, o projeto tem nosso 

reconhecimento. Nós não concordamos com a questão de mudança de carga horária 

e ele pode avançar a partir das emendas, mas, a principal mensagem é que nós 

queremos nosso reconhecimento pedagógico. Prosseguindo, a Vereadora Ana Lúcia 

esclarece que entendeu quando fala da questão da formação e reconhecimento 

pedagógico, ele perpassa pela questão de formação. Tem magistério ou normal médio, 

o compromisso da Prefeitura é buscar parcerias com faculdades e universidades 

públicas para essa qualificação. A gente sabe que não é fácil, uma vez que você 

enquadra uma categoria, qualifica, está dizendo que quem não quer essa qualificação 

mínima, fica na questão da extinção. Então, é importante que a Prefeitura ofereça a 

formação porque vai além de ser um estímulo para o profissional é um elemento 

facilitador. Avançando, Antonio Terto esclareceu que o objetivo, para que o projeto 

realmente melhore, é não tirar a questão retratada. Nós pensamos em colocar um 

período de tempo em que essa mudança seria irretratável, mas após o período, poderia 

modificar, se assim escolhesse. Imediatamente, a Vereadora Ana Lúcia esclarece: É 

uma proposta que hoje nós temos. O concurso lá atrás do primeiro foi oito anos, lutaram 

e avançaram para seis horas. Ouvi do pessoal da prefeitura que quase 90% de vocês 

fazem hora extra, é verdade? Todos os presentes responderam: Não fazemos hora 

extra, este é um argumento para justificar as mudanças. Antonio Terto continua 

explicando que, não fazem hora extra de mais de duas horas com dez dias no mês, é 

de forma opcional, à escolha. Essa mudança coloca o profissional preso a oito horas, 

não tem como ele voltar, se quiser, no futuro. Essa emenda conseguiria, resolver parte 

do problema em relação a questão tratada e, agradeceu. Continuando, a Presidente da 

CECTE passa a palavra para ADI Rebeca Barbosa, para proferir suas considerações: 
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ela informa que, esse reconhecimento pedagógico, foi esperado por dezesseis anos é 

uma reparação legal do nosso ponto de vista das legislações relativas à educação 

vigente, não está dentro da legislação. Então, é uma reparação de algo que já deveria 

ter sido feito lá atrás e não foi feito, queremos nos enquadrar de acordo com a 

legalidade que é um princípio básico da administração pública. Não foi oferecido pela 

prefeitura através desse Projeto de Lei do Executivo, que é condicionado ao aumento 

da nossa carga horária e a gente julga isso, uma forma muito injusta, é uma 

desvalorização ao servidor, do nosso trabalho árduo. Cuidamos da criança, da creche 

e da Educação Infantil. Tudo que acontece ali, repercute por toda vida do indivíduo. 

Então, diante da complexidade de nosso trabalho, precisamos ter qualidade de vida e, 

tempo para nos qualificarmos. Muitos dos nossos colegas por necessidade financeira, 

vão aproveitar para pegar a carga horária de oito horas e de repente, até acumular. 

Reiterou que é uma desvalorização do serviço, uma precarização da Educação Infantil, 

do profissional que está dentro de sala de aula. Qual vai ser a qualidade desse 

profissional passando oito horas, podendo acumular? Então, não adianta 

reconhecimento pedagógico, como reparação legal. Não é um favor, não é uma 

bonificação, é algo que temos direito tanto é que em outros estados, categorias na 

mesma situação, conseguiram na justiça esse direito de adequar a lei vigente do nosso 

cargo, com funções pedagógicas e funções de cuidar das crianças, dentro de sala de 

aula. Toda categoria quer que seja mantida seis horas por uma questão de saúde física 

e mental. Assim, a gente vê que esse reconhecimento é uma vitória, uma conquista. 

Temos um bordão da categoria, oito horas nunca mais porque seis horas já é 

estressante demais. Fizemos concurso público, se não formos a maioria, as creches 

não abrem. Foi feita uma seleção simplificada, pela primeira vez esse ano, porque há 

um déficit muito grande de trabalhadores de sala de aula da Educação Infantil, tanto é 

que a maioria das creches estão funcionando em sistema de rodízio e com horário 

reduzido por falta de profissionais. Isso é um transtorno para a comunidade, para as 

mães que precisam trabalhar e não tem onde deixar seus filhos. Então, para resolver 

este problema, a Prefeitura nos propôs dar o que nós pedimos há dezesseis anos, que 

nada mais é como a reparação legal, porém com aumento da carga horária para tentar 

cobrir este déficit, não é justo conosco! Estamos dispostos a negociar, a conversar, mas 

a este preço, é muito caro para nós enquanto servidores. Isso é geral na categoria, não 

adianta a creche funcionar por mais tempo porque vamos ter mais afastamentos e 
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precarização de serviço. Não tem como garantir a segurança das crianças quando bota 

em risco a segurança do trabalhador que passou oito horas, com uma hora de descanso 

dentro de uma creche. Depois, mais quatro horas como professor em outra unidade. 

Trabalhamos em média com vinte crianças, no mínimo. Então não é só o trabalho 

pedagógico que a gente faz dentro de sala de aula, fazemos também o trabalho físico: 

dar comida, dar banho e brincar. Em dois mil e treze quando ganhamos, conseguimos 

que todos os concursados tivessem uma carga horária de seis horas. Se abrirmos a 

possibilidade, mesmo que seja para um profissional de oito horas, estaremos 

retrocedendo, desvalorizando este profissional e, colocando em risco, a Educação 

Infantil no Município do Recife. Gostaria que todos os presentes analisassem toda essa 

questão. É muito importante! Dando continuidade, a Vereadora Professora Ana Lúcia 

pergunta à Rebeca: em relação ao que conquistaram, as seis horas, ficou lacuna para 

abertura de quem quisesse hora extra? Rebeca esclarece que a hora extra fica a critério 

da gestora, da necessidade, quando está precisando. Ela envia o nome para a 

Secretaria de Educação, eles autorizam dez horas, duas horas por dia, que 

normalmente vai ajustando de acordo com a necessidade da escola. Outra coisa é o 

profissional que optar ser oito horas todos os dias, ainda com a possibilidade de 

acumular. Outra forma de retratação foi tornar o cargo para ensino técnico que é o que 

estamos almejando. A Vereadora Ana Lúcia explicou: Então, serão dois turnos mais 

um, teremos tripla jornada. Qual a qualidade desse profissional? Rebeca responde: Não 

tem como garantir a eficiência, o rendimento desse profissional! Com Educação Infantil 

é diferente de outras categorias da educação. Nosso trabalho é extremamente 

cansativo do ponto de vista mental e físico. Nós exercemos atividades não só 

pedagógicas, mas, demandas afetivas, das famílias, das crianças. O reconhecimento 

de uma categoria as custas da precarização de serviço, o financeiro não compensa. 

Então, a realidade é essa. Seguindo, o Vereador Hélio Guabiraba sugeriu que essa 

Comissão de Educação Cultura, Turismo e Esportes poderia falar com o Secretário de 

Educação. A Vereadora Ana Lúcia esclareceu que, desde o início desse projeto já 

vinham falando há mais de um ano. É a questão das oito horas não acordadas no 

parágrafo quarto. Os atuais ADI’s ocupantes do cargo, com jornada de seis horas 

diárias e trinta horas semanais, é a realidade da maioria. Isso é uma forma de acolher 

as pessoas que não querem. Todos vocês não terão oito horas. Quando colocamos 

uma emenda, precisamos que ela convença porque está mexendo na vida de todos. 
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Dando prosseguimento, a Vereadora Ana Lúcia, comenta que veio o requisito de 

escolaridade e da jornada de trabalho. Então existem duas tabelas de oito horas 

inclusive a tabela direcionada, é diferente. A grande questão aqui são as oito horas. 

Vamos precisar estudar, ouvir outros vereadores, conversar com o pessoal da 

Secretaria de Educação. É importantíssimo o que a gente fez aqui hoje, ouvir vocês, 

entender todo esse conflito. Importante saber que a comissão existia e vocês não 

tomaram conhecimento do documento pronto, de como chegou a esta Casa Legislativa. 

O documento irá para votação, embora esteja em regime de urgência, o prazo de 

emendas termina na segunda-feira próxima. Depois a gente tem três dias para correr e 

tentar conversar com a Secretaria de Educação, conversar com o jurídico e tentar 

articular com as Comissões de Legislação e Justiça, que é representada pelo Vereador 

Samuel Salazar para poder buscar outros vereadores e, agregar o máximo possível de 

correlação de forças. Como professora, entendo que a qualidade tem que estar muito 

na frente; qualidade de vida e qualidade de trabalho, mas, há profissionais que fazem 

a opção. Pode ter três turnos, mas não pode ter três vínculos em instituições diferentes. 

Sabemos que às vezes, as opções são diversas quando se coloca em cima da questão 

jornada de oito horas de trabalho dos servidores que tratam no caput deste artigo, será 

oito horas diárias e quarenta horas semanais, o reconhecimento está atrelado. Vocês 

devem continuar na Prefeitura, na sensibilização de mais Vereadores, porque nessa 

comissão só tem estes vereadores, lá no plenário são trinta e nove. Então, se dirijam 

aos gabinetes porque enquanto comissão, a gente vai conversar, discutir entre nós e 

vamos tentar buscar com a Secretaria de Educação. Vamos entender melhor os pontos 

que podemos vencer. Já tem muito claro o que vocês estão colocando. Concordamos 

com tudo que vocês estão solicitando, mas, a gente vai ter outro momento para poder 

discutir. Agradeceu a participação dos ADI’S. Em seguida, o Vereador Hélio Guabiraba 

colocou em discussão os pareceres de sua relatoria: PLO nº 257/2022, PLO nº 

262/2022, que foram aprovados pela comissão. O PLO nº 275/2022, foi dispensado do 

prazo de emendas, de acordo com o Art. 154, Parágrafo III, desta Casa Legislativa, que 

colocado em discussão, foi aprovado pela comissão. Depois, a Vereadora Cida 

Pedrosa solicitou que a Presidente da Comissão, Professora Ana Lúcia, fizesse a leitura 

do parecer de sua relatoria, PLE nº 40/2022, que colocado em discussão, foi aprovado 

pela comissão. Após, a Vereadora Professora Ana Lúcia, colocou em discussão, os 

pareceres de sua relatoria: PLO nº 273/2022, foi aprovado pela comissão. Os PDL nº 
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58/2022, PDL nº 59/2022 e PLE nº 43/2022, foram dispensados do prazo de emendas 

de acordo com o Art. 154, Parágrafo III, desta Casa Legislativa, que colocados em 

discussão, foram aprovados pela comissão A seguir, a Vereadora Ana Lúcia solicitou 

que, os projetos a serem distribuídos, fossem através de memorandos, ficando da 

seguinte forma: para sua relatoria: Memorando nº 80/2022: PLO nº 279/2022 e PLO nº 

284/2022; para a relatoria da Vereadora Cida Pedrosa, Memorando nº 78/2022: PLO 

nº 282/2022 e PRES nº 25/2022; e para a relatoria do Vereador Hélio Guabiraba, 

Memorando nº 79/2022: PLO nº 285/2022 e PLO nº 288/2022.  Dando continuidade, a 

Vereadora Ana Lúcia encerra a presente reunião, agradecendo à Vereadora Cida 

Pedrosa, aos assessores presentes e, aos técnicos da Câmara Municipal do Recife, 

que viabilizam esta reunião. Sem mais assuntos a serem tratados, eu, Shirley da Costa 

e Sirio, servidora da Câmara Municipal do Recife, secretariei ad hoc a presente reunião 

e lavrei esta Ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes 

em sinal de concordância com tudo o que nela contém. 

 
 

Sala das Comissões da Câmara Municipal do Recife, em 23 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Vereadora Professora Ana Lúcia - Republicanos 

Presidente 

 

 

___________________________         ________________________________ 

Vereadora Cida Pedrosa (PCdoB)                Vereador Hélio Guabiraba – PSB 

               Vice-Presidente                                            Membro Efetivo 
 
 
______________________                     ______________________________ 

  Vereador Jairo Brito – PT                        Vereador Waldomiro Amorim – SDD 
             Suplente                                                              Suplente 


		ana.lucia@recife.pe.leg.br
	2022-12-13T09:41:33-0300
	RECIFE - PE
	ANA LUCIA DO REGO FERREIRA:69506000468


		helio.guabiraba@recife.pe.leg.br
	2022-12-13T14:01:30-0300
	RECIFE - PE
	HELIO BATISTA DE OLIVEIRA:23416491491


		professormirinho@recife.pe.leg.br
	2022-12-13T14:56:54-0300
	RECIFE - PE
	WALDOMIRO AMORIM ROLIM MOTA:00766774430




