
CARTA ABERTA DOS SECRETÁRIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE 
PETROLINA 

 
Em 2016, fomos aprovados no Concurso de Secretário Escolar no 

município de Petrolina, durante a Gestão do Ex-prefeito Júlio Lóssio, cargo 
criado através da Lei Municipal nº 2727/2015. Até então entusiasmados em ter 
uma estabilidade, enfim concursados, não sabíamos o que nos aguardava. 
Cargo este que faz parte da Equipe Gestora (Gestor, Coordenador e Secretário 
Escolar), mas cientes com o salário que constava no Edital do concurso, porém 
imaginávamos que, além disso, teríamos direito a gratificações por padrão, 
assim como os demais da Equipe Gestora tem direito e os que antes assumiam 
esse cargo também recebiam e gratificações de difícil acesso conforme a 
distância que trabalhasse no interior e que cobrisse tais gastos. 
 A realidade, infelizmente, foi totalmente diferente. Muitas funções 
importantíssimas para o funcionamento da rede escolar: Censo Escolar, 
Gerencial, Atas de Resultados, Atas de Reuniões, Históricos Escolares, 
Declarações (para Transferências, INSS, Bolsa Família, Empresa), 
Boletins, Sistema PROIG, Expedição de Ofícios, Relatório de Bolsa 
Família, Ficha Individual do aluno, entre outros. Toda a documentação 
escolar é de responsabilidade do Secretário. 
 No final do ano de 2016, durante as promessas do atual Prefeito Miguel 
Coelho, na época candidato, o mesmo gravou um vídeo juntamente com 
Coronel Leite, onde se falava em melhorias ao nosso cargo, gratificações por 
padrão e gratificação de difícil acesso. Promessas essas que só ficaram nesse 
vídeo, já se passaram quase três anos de mandato, e a nossa luta continua, 
até o momento a única coisa oferecida foi uma gratificação de difícil acesso 
que não condiz com a realidade vivida. 
 Já foram feitas várias reivindicações intermediada pelo Sindicato, 
paralisações, reuniões marcadas com a secretaria de educação, busca por 
apoio na Câmara de Vereadores, mas até o momento nada foi resolvido. 
 Não é fácil saber que todo o serviço escolar é feito por nós, fazemos 
parte da Gestão Escolar “só no nome” e no financeiro não existe esta 
valorização. 
 Então a pergunta é: Até quando Prefeito, vamos viver nessas promessas 
e não vamos ser vistos como Servidores Importantes para a Gestão Escolar e 
sermos valorizados por todo trabalho que fazemos? 
 


