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ESPECIAL 1O DE OUTUBRO

Dia da Vergonha

Educação municipal do Rio não
esquecerá o 1º de outubro de 2013
Nesta passagem de mais um 1º de outubro, quando se completam três anos da
vergonhosa votação na Câmara Municipal
que aprovou o Plano de Cargos Carreira e Remuneração da Educação Municipal do Rio de
Janeiro, os profissionais vêm mais uma vez à
público para denunciar a violência e o arbítrio utilizados pelas autoridades municipais e
estaduais para a aprovação do Projeto de Lei.
Os governos do Estado e a prefeitura usaram
a PM e a Guarda Municipal para implantar
um verdadeiro estado de sítio, com o cercamento do entorno da Câmara Municipal,
agredindo e ameaçando os profissionais das
escolas municipais e de outras redes e manifestantes do movimento civil que desejavam
acompanhar a votação no plenário.
Dentro dele, vereadores pouco comprometidos com a consolidação da educação
pública de qualidade, aprovaram o Plano do
prefeito, elaborado sem levar em conta as
negociações com a categoria nem as nossas
reivindicações. Veja ao lado quem foram os
vereadores que, em 2013, traíram a educação. Cuidado, por que muitos deles estão em
campanha, esperando se reeleger para continuar atacando e sucateando a escola pública
municipal.
Observações:
1) Retiraram-se da sessão, por discordarem do projeto da prefeitura, os vereadores
Jefferson Moura (REDE), Eliomar Coelho,
Leonel Brizola Neto, Paulo Pinheiro e Renato Cinco (PSOL), além de Theresa Bergher
(PSDB), Márcio Garcia (PR), Verônica Costa
(PR) e Reimont (PT);
2) Votaram contra o PL 442 os vereadores do DEM Carlos Caiado, Cesar Maia e Tio
Carlos.
3) Ausentaram-se os vereadores Marcelo
Piuí (PHS) e Marcelo Queiroz (PP).

ELES VOTARAM CONTRA A EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

O vereador Jorge Felippe, como presidente da Câmara, não
votou. Porém, contra a vontade da categoria, encaminhou o
regime de urgência na votação pedido pelo prefeito.

