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EDITORIAL

Sem piso, sem plano e sem saúde: 
e aí, Senhor Prefeito?

 É triste a realidade da educação em San-
ta Maria e a situação de descaso com a saúde dos 
servidores municipais. Gostaríamos que a situação 
fosse outra, mas infelizmente não é. Mas isso não 
significa resignação ou acomodação da categoria. 
Significa que é necessário lutar com mais força e 
unidade exigindo o cumprimento das leis que ga-
rantam nossos direitos. 
 O governo municipal já sinalizou claramen-
te qual é sua política e quais são suas prioridades.  E 
nossas demandas não estão nelas incluídas. Tanto 
é assim que, por inacreditável e absurdo que possa 
parecer, a direção do sindicato ainda não foi recebi-
da pelo chefe do executivo –apesar da urgência das 
nossas pautas e dos inúmeros apelos nesse sentido. 
 O que explica melhor essa atitude do prefei-
to: arrogância desmedida ou simples incompetên-
cia administrativa? Enquanto servidores e profes-
sores municipais, não somos merecedores de mais 
respeito pelas nossas carreiras e pelo direito à saú-
de? Tanto é a desconsideração e descaso para co-
nosco que sequer simples portarias de nos dariam 
assento legal no Conselho Municipal de Educação 
ou representação nos Conselhos do IPASSP-SM fo-
ram assinadas pelo chefe do executivo. Lamentável.

 Devemos nos prevenir, pois muitos serão 
ainda os ataques que poderemos sofrer se o prefeito 
seguir a mesma política de ajustes fiscais que está 
sendo implementada pelos governos federal e esta-
dual. A lógica desses ajustes é transferir para o ser-
vidor a conta da crise econômica, retirando direitos 
e congelando salários.  O Senhor Prefeito vai valer-
-se desse artificio covarde e sórdido para esquivar-
-se de pagar o piso e investir na Educação? 
 E a saúde? Devemos lutar pela nossa inclu-
são no IPE-Saúde, inclusive já foram dados alguns 
passos nesse sentido. Entretanto, não devemos ser 
ingênuos e nem alimentar falsas expectativas de 
que essa inclusão será algo fácil, certo e sem con-
tradições. A categoria está convidada a discutir os 
critérios dessa inclusão. Em audiência pública rea-
lizada na Câmara Municipal, o próprio presidente 
do IPE, José Alfredo Parode, alertou que novas ade-
sões de municípios e outras entidades estarão con-
dicionadas à aprovação na Assembleia Legislativa 
de um projeto de reestruturação do Instituto.  As 
entidades de classe dos servidores estaduais já ma-
nifestaram posição contrária à íntegra do projeto, 
inclusive sobre novas adesões. Esse projeto, ainda 
conforme o presidente, não deverá estar na pauta 

para apreciação dos deputados antes de 2016. E até 
lá, prefeito, o que o Senhor tem a nos oferecer? E 
se no final do processo não for possível a inclusão 
no IPE, como ficamos? Lembre-se que 2016 é ano 
eleitoral e a sua administração terá que dar conta 
dessas questões.
 A exemplo da manifestação do dia 14 de 
maio nas escolas e na Praça Saldanha Marinho, a 
categoria também deu exemplo de disposição, or-
ganização e força ao incidir com protagonismo no 
Plano Municipal de Educação. Estamos de para-
béns, pois as principais reivindicações da categoria 
foram apresentadas em forma de estratégias e fo-
ram aprovadas em plenário. Falta aprovar ainda o 
documento final na Câmara de Vereadores.  Após 
isso, teremos um importante documento, em forma 
de lei, para os próximos dez anos, como ferramenta 
de apoio e legitimação de nossas lutas.
 Tendo como horizonte nossa capacidade e 
experiência de luta, a força e disposição da catego-
ria e a justiça dos nossos pleitos, retificamos aqui 
a estratégia apresentada na assembleia da última 
semana: uma forte mobilização para o segundo 
semestre.  Nesse sentido, a direção do Sinprosm já 
organizou uma agenda de visitas às escolas munici-

pais que está disponível 
em nosso site; até ago-
ra, mais de vinte insti-
tuições foram visitadas 
pelo sindicato. Também 
se planejam campanhas 
nas mídias internas e 
nos meios de comuni-
cação da cidade. O ob-
jetivo é que a população 
tome conhecimento das 
principais reivindica-
ções da categoria e do 
descaso do prefeito Ce-
zar Schirmer para com 
a Educação Municipal 
e para com os servido-
res.  Abraços a todas e 
todos!

“Muitos serão ainda os 
ataques que poderemos sofrer 

se o prefeito seguir a 
mesma política de ajustes 

fiscais que está sendo 
implementada pelos governos 

federal e estadual. A lógica 
desses ajustes é transferir 
para o servidor a conta da 
crise econômica, retirando 

direitos e congelando salários.”
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 É lei federal, mas Santa Maria paga salá-
rios 6,6% abaixo do Piso Nacional do Magistério 
desde janeiro. A categoria – e também os outros 
servidores da Prefeitura – já recebeu a reposição 
salarial de 6,41% que corrige a inflação de 2014, 
mas o valor restante para que o magistério rece-
ba o Piso, que teve um acréscimo de 13,01% neste 
ano, segue sem definições por parte do Executivo. 
Hoje, os professores municipais com remuneração 
mais baixa – o valor sobe de acordo com a forma-
ção e com o tempo de trabalho, além dos benefí-
cios – ganham R$ 903,10 por uma carga horária 
de 20 horas semanais. O salário para esse nível de 
escolaridade e classe, porém, deveria ser de 958,89 
reais. 
 E mesmo com as recorrentes indagações 
por parte do sindicato, a Prefeitura ainda não deu 
qualquer sinal de que vá reajustar os salários de 
acordo com a lei: somente de janeiro até agora fo-
ram entregues quatro ofícios – que são documen-
tos com valor legal – à municipalidade pedindo 
uma agenda para negociações. Sem contar as liga-
ções, idas informais e pedidos via Câmara de Vere-
adores – que descumpriu a promessa de reunir Ce-
zar Schirmer e o Sinprosm. Além do Legislativo, o 
sindicato também buscou uma intervenção junto 
ao prefeito através de algumas secretarias. Ainda 
em março, o Sinprosm se reuniu com as pastas 
de Educação, de Finanças e de Gestão e Moder-
nização Administrativa. Na ocasião, que também 
deveria ter a presença de Schirmer, os titulares 
dos órgãos prometeram levar as reivindicações da 

categoria até o prefeito e promover uma reunião 
conjunta. Até agora não houve resposta.
 De acordo com a Assessoria de Imprensa 
da prefeitura, será somente no segundo semestre 
deste ano que a resposta quanto ao pagamento do 
Piso poderá ser dada. Segundo o órgão, Schirmer 
afirmou, durante a reunião com vereadores para 
discutir a atualização salarial, que apenas com a 
planilha orçamentária de arrecadação do próximo 
semestre é que a possibilidade de reajuste será cal-
culada. Ou seja: uma resposta, se vier, só a partir 
do mês que vem.
  

 As ações do Sinprosm para os próximos 
meses foram comunicadas na última assembleia 
da entidade, ocorrida no dia 15 de junho. Com 
mais de 60 participantes e destinada sobretudo ao 
relato das atividades da coordenação, a plenária 
da categoria serviu para que os professores discu-
tissem temas como a falta de pagamento do Piso 
Nacional do Magistério, a possibilidade de que os 
municipários santa-marienses venham a ser segu-
rados pelo IPE-Saúde e para que fossem aprovadas 
as contas do sindicato do exercício de 2014.
 Os objetivos, a partir de agora, são o for-
talecimento e a mobilização interna da categoria e 
uma campanha forte no segundo semestre. A dire-

ção do Sinprosm organizou, para tal, uma agenda 
de visitas às escolas municipais que está disponível 
no site da instituição e nesta edição do Primeira 
Classe; até agora, mais de vinte instituições foram 
visitadas pelo sindicato. Também se planejam cam-
panhas nas mídias internas e nos meios de comu-
nicação da cidade. O objetivo é que a população 
tome conhecimento das principais reivindicações 
da categoria e que o prefeito Cezar Schirmer abra 
uma agenda de negociações com o professorado

 Aproxima-se o prazo final para as con-
tratações feitas em regime emergencial e tivemos 
poucas notícias para o concurso que abria 112 va-
gas para o magistério municipal. De acordo com o 
Tribunal de Justiça da cidade, porém, uma solução 
se aproxima: o órgão tem até o começo de julho 
para julgar se permite a exigência, contida no edi-
tal do concurso, de formação em Nível Superior 
para lecionar na Educação Infantil e nos Anos Ini-
ciais. Logo que houver uma resposta, publicá-la-
-emos em todas as mídias do Sinprosm.
 O sindicato já vinha alertando sobre o ris-
co de o concurso ser suspenso desde a edição de 
fevereiro do Primeira Classe. Na época também 
chamamos atenção para o reduzido número de 
vagas – que não superam nem o número de apo-
sentadorias desde que expirou a última chamada 
– e pelo atraso da prova, que era prometida para o 
segundo semestre de 2014.

Fortalecimento e mobilização da cate-
goria para uma campanha intensa

E o concurso?

Do reajuste de acordo com 
o Piso Nacional, até agora, 

nada
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 O prazo nacional para votação dos Pla-
nos Municipais de Educação – PME em cada ci-
dade do país foi a última quarta-feira do mês de 
junho, dia 24. Santa Maria, entretanto, não cum-
priu a meta. Na data, o documento – que havia 
sido redigido na I Conferência do Fórum Mu-
nicipal de Educação – recém havia sido proto-
colado na Câmara: na terça-feira, dia 23, Cezar 
Schirmer foi pessoalmente ao Legislativo para 
entregar o Plano. O Legislativo teria menos de 
um dia para apreciar o texto.
Até o fechamento desta edição, o PME ainda não 
havia sido votado pelos vereadores. De acordo 
com informações da Diretoria Legislativa da casa, 
o projeto do Plano estaria em tramitação – e não 
há previsão para que seja votado.
 O Plano Nacional de Educação, aprovado 
no ano passado, não prevê multas ou sanções às 
administrações que, assim como Santa Maria, não 
cumpriram a meta. Tampouco há uma regulamen-
tação que especifique quais são as punições aos 
gestores no momento. De acordo com o Ministério 
da Educação - MEC, entretanto, há a possibilidade 
de “ações civis públicas, caso não sigam a legisla-
ção vigente”.  Há a possibilidade de acusação por 
improbidade administrativa aos prefeitos e gover-
nadores de locais “onde for notada falta de esforço 
para avançar no processo”. Segundo um levanta-
mento do MEC feito às vésperas do final do prazo 
para aprovação dos planos, apenas quatro estados 
e 2295 dos municípios (41% do total no país) ha-
viam cumprido a meta. De acordo com a União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, 
que reúne secretarias do país, o prazo para aprova-
ção dos planos foi exíguo.

 Desde que as discussões sobre o Plano 
Municipal começaram a ser realizadas na cidade, 
o Sinprosm tem criticado incisivamente a dire-

ção dada pela Secretaria de Município de Educa-
ção – SMEd ao processo. A começar pelo próprio 
Documento-Base elaborado pela pasta. No dia 15 
de maio, em reunião com o sindicato, a Promotora 
da Justiça Regional de Educação, Rosangela Cor-
rêa da Rosa, definiu o texto como “um retrocesso”. 
De acordo com a jurista, “a redação é um retro-
cesso ao que já está estabelecido na lei municipal, 
de cumprimento imediato”. O Sinprosm também 
emitiu alertas em suas mídias, sobretudo no que 
se refere a direitos já adquiridos e regulamentados 
que recebiam prazos extremamente longos – em 
alguns casos, era estipulado como “até o final da 
vigência deste plano”, isto é, dez anos – para serem 
cumpridos pelo poder público.
 Outra reivindicação do sindicato e de 
outras entidades referia-se às discussões públi-
cas sobre o Plano. Segundo a entidade de classe, 
os debates vinham sendo conduzidos de maneira 
“apressada, restrita e antidemocrática” e não con-
diziam com a importância de um plano que regula 
a educação no município por dez anos. O argu-
mento deve-se à impossibilidade dos professores 
da rede pública municipal em participar dos de-
bates anteriores à Conferência: não houve qual-
quer possibilidade de reunião para debate dentro 
da carga horária dos professores, e as discussões 
muitas vezes se deram enquanto a categoria estava 
em sala de aula, sem liberação. O Sinprosm, então, 
organizou plenárias temáticas para Educação In-
fantil e Anos Iniciais, Anos Finais, Educação Espe-
cial e Educação de Jovens e Adultos – EJA. Desses 
espaços surgiram as estratégias que o sindicato e a 
categoria propuseram na Conferência da qual sai-
ria o Plano Municipal.

 Sobre a Conferência, a avaliação é a mes-
ma: muita pressa para definir as regras da educa-
ção municipal para o próximo decênio. Um dos 
aspectos que mais chamou atenção foi a duração 

do encontro, que começou às oito da manhã e se 
estendeu até as dez da noite, embora o teto para 
término fosse às 19h. Tanto as plenárias da manhã 
– que se dividiam em oito eixos temáticos – quan-
to a grande plenária final, ocorrida desde a tarde 
e adentrando a noite, ultrapassaram seus prazos 
máximos de tempo. Ieda Moraes, Coordenadora 
de Finanças do Sinprosm, avalia que “o processo 
de construção do plano foi muito rápido desde o 
começo, sem reflexão. Deveríamos ter mais tempo 
para discutirmos nas bases. Muitas das discussões 
ocorridas aqui apressadamente poderiam ter sido 
realizadas antes”. Para Mariane Denardin, também 
da coordenação sindical, “o processo foi prejudica-
do pela falta de tempo e pelo desconhecimento do 
regimento, construído às pressas na manhã do dia 
28 de maio, um dia antes da Conferência. Houve 
um número elevado de novas emendas, o que é re-
flexo da falta de discussão anterior sobre o Plano”. 
Já para a sindicalista Sandra Cargnin, “o debate foi 
bom, pudemos ouvir opiniões diversas. Acredito, 
entretanto, que no mínimo um dia a mais seria ne-
cessário para um debate de qualidade.” 
 Felizmente, a categoria pode comemorar 
algumas vitórias [que estão no quadro ao lado] vin-
das da Conferência: muitas das emendas propostas 
pelo sindicato passaram nas votações e passarão por 
apreciação na Câmara e, se aprovadas, farão parte 
do Plano. Para Jane May de Oliveira Leal, coorde-
nadora de Patrimônio e Organização do Sinprosm, 
o próximo passo é fiscalizar para que as estratégias 
e metas sejam colocadas em prática: “Analisando o 
documento, tivemos uma porcentagem de cerca de 
65% das emendas propostas pelo Sinprosm aprova-
das na Conferência integralmente. Trabalhamos e 
conseguimos aprovar um número bem significati-
vo. A necessidade, agora, é de acompanhamento e 
proporemos uma comissão permanente, composta 
pelas entidades formadoras do Fórum Municipal de 
Educação para tal função. Temos agora mais uma 
ferramenta para obrigar o ente público a garantir 
nossos direitos”, diz a professora.

Santa Maria 
descumpre 
prazo para 
votação do 

Plano 
Municipal de 

Educação

Críticas à condução do processo e ao 
texto do Documento-Base

E na Conferência, mais problemas
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 As expectativas são boas, mas, mesmo caso 
a resposta seja positiva, ainda é preciso aguardar 
bastante tempo. Pelo menos até 2016, de acordo 
com o presidente do Instituto de Previdência do 
Estado do Rio Grande do Sul, José Alfredo Parode. 
Ele veio a Santa Maria no final de maio para parti-
cipar de uma audiência pública na Câmara de Ve-
readores, na qual apresentou o plano de saúde do 
IPE e falou sobre a possibilidade deste segurar os 
municipários da cidade, incluindo magistério. Pa-
rode explicou que há cerca de 100 municípios no 
estado – ou seja, 20% do total de 497 – solicitando 
que seus servidores sejam atendidos pelo IPE; San-
ta Maria, entretanto, seria uma das cidades mais 
atrativas porque possui uma população grande e é 
provavelmente lucrativa para o instituto.
 Para que o IPE-Saúde possa segurar outras 
cidades além das que já têm seus funcionários no 
quadro, contudo, existem ainda muitas etapas de 
um processo extenso. Parode afirmou que o prazo 
mais otimista para que o plano possa ser expandi-
do é janeiro do ano que vem. Em primeiro lugar, é 
preciso haver uma estruturação dentro da própria 
instituição para que existam “condições financei-
ras de receber novos municípios”, nas palavras de 
Parode. O Sinprosm teve acesso ao Projeto de Lei 
Complementar que altera muitos aspectos do pla-
no. É preciso ainda que o documento final passe 
pelo Conselho Deliberativo do Instituto – segundo 
informações do próprio conselho, a previsão é que 
a votação ocorra no dia 8 de julho – e pela Assem-
bleia Legislativa do estado. 
 A professora Jane May de Oliveira Leal, co-
ordenadora de Organização e Patrimônio do Sin-
prosm, ressaltou em sua fala durante a audiência 

a situação dramática vivida por muitas professo-
ras e professores, sobretudo por aqueles que já se 
aposentaram com baixos salários. A sindicalista 
explicou que a pauta dos planos de saúde tem sido 
uma das principais do sindicato desde que a atual 
gestão tomou posse, no fim de 2014.

 Abrir o plano de saúde do instituto para 
prefeituras e órgãos de administração direta é ape-
nas um dos pontos do Projeto de Lei Complemen-
tar, enviado ao Conselho Deliberativo da institui-
ção no dia 2 de junho. As entidades de classe dos 
trabalhadores do estado, por sua vez, já estão se 
mostrando céticas aos objetivos do profeto de re-
estruturação. Em primeiro lugar, porque o corte de 
gastos poderá impactar negativamente na qualida-
de dos serviços. Outra medida é que o Projeto traz 
a possibilidade de coparticipação no serviços, isto 
é, que os servidores paguem uma parte dos proce-
dimentos de saúde.
 Para Paulo Merten, coordenador de For-
mação Sindical e Comunicação, o Sinprosm deve 
respeitar a posição das entidades de trabalhadores 
do estado: “precisamos de muito diálogo e trans-
parência para analisarmos o Projeto de Lei Com-
plementar. Já planejamos um espaço de discussão 
interna e coletiva da categoria para formação dos 
professores municipais, que será divulgado em 
breve. Neste momento, estamos acompanhando a 
repercussão pública e avaliação do projeto, consi-
derando a luta de outros trabalhadores já inseridos 
no IPE”.

Entidades de trabalhadores do 
estado são céticas às mudanças

Afinal, do que depende a contratação do IPE-Saúde pelo 
município de Santa Maria?

Parode (E) veio à cidade ainda em maio e se explicou as con-
dições para que os municipários daqui sejam segurados.

Os destaques aprovados na 
Conferência do PME:

1.13:
“Consolidar, no primeiro semestre de 
vigência do plano, o disposto no art. 
22 do Plano de Carreira do magistério 
Municipal, que determina o tempo míni-
mo de 20% da carga horária semanal, 
destinada as (sic) horas-atividades 
para todos os professores regentes que 
atuam nas turmas de educação infantil 
das escolas da rede pública municipal.”

2.14:
“Consolidar, no primeiro semestre de 
vigência do plano, o disposto no art. 
22 do Plano de Carreira do magistério 
Municipal, que determina o tempo míni-
mo de 20% da carga horária semanal, 
destinada as (sic) horas-atividades 
para todos os professores regentes que 
atuam nas turmas de educação anos 
iniciais das escolas da rede pública mu-
nicipal.”
 
5.6:
“Garantir no primeiro ano de vigência 
do PME, ao professor docente do blo-
co de alfabetização (1º ao 3º ano), gra-
tificação de 20% de professor alfabeti-
zador.”

9.2:
“Realizar diagnóstico dos jovens e adul-
tos com ensino fundamental e médio in-
completos, para identificar a demanda 
ativa por vagas na modalidade e ampliar 
progressivamente a oferta de vagas, 
resguardadas as responsabilidades”.

17.2
“Garantir a implementação de políticas 
públicas de valorização dos profissio-
nais do magistério assegurando: o piso 
salarial nacional profissional, aplican-
do a atualização da remuneração no 
primeiro nível do Plano de Carreira, 
tendo como data-base o mês de ja-
neiro de cada ano; um terço da carga 
horária para horas-atividades; apoio 
pedagógico; equipe multidisciplinar e 
tudo que venha a repercutir em melhores 
condições de trabalho, gradativamente 
até o final do primeiro triênio de vigência 
deste PME”.

17.4:
“Garantir Licença Maternidade de 180 
dias para as servidoras municipais no 
primeiro ano de vigência deste PME, 
através de lei que prorrogue por mais 
60 dias a Licença já concedida.”
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 O Sindicato dos Professores Municipais de 
Santa Maria esteve presente no 2º Congresso Na-
cional da CSP-Conlutas, que ocorreu em Sumaré 
(SP), entre os dias 4 e 7 de junho. A professora 
Sandra Cagnin representou a coordenação do Sin-
prosm, participando dos debates e das votações 
que ocorreram durante os quatro dias de ativida-
des. 
 A CSP-Conlutas é uma das maiores cen-
trais sindicais e populares do país, tendo sido cria-
da em 2010, no Congresso da Classe Trabalhadora 
(CONCLAT), como sucessora da Coordenação 
Nacional de Lutas/Conlutas, que já se organizava 
desde 2004. Segundo seu estatuto, o objetivo da 
organização é lutar pelas reivindicações imedia-
tas e pelas pautas históricas da classe trabalhadora 
brasileira. Nos últimos três anos, a CSP-Conlutas 
esteve presente na organização de movimentações 
de âmbito nacional, tais como as reivindicações 
contra a Copa do Mundo, a campanha dos 10% 
do PIB para a Educação Pública, a luta pelo trans-
porte público, greves das mais diversas categorias, 
entre outros.
 Segundo a organização do Congresso, 
nesta edição estiveram presentes 1702 delegados, 
representando 373 entidades. Além disso, partici-
param também 572 observadores e 109 convida-
dos, totalizando mais de 2300 participantes, uma 
adesão 30% maior que a do primeiro congresso, 
realizado em 2012.
 Além de diversas organizações sindicais, 
algumas de representação nacional, como o Sin-
dicato Nacional dos Docentes das Instituições de 
Ensino Superior - Andes-SN, também compõem a 
Central: grupos de movimento estudantil, como a 
Assembleia Nacional dos Estudantes Livre – Anel; 

de luta contra as discriminações, como o Movi-
mento Mulheres em Luta – MML e o Quilombo, 
Raça e Classe e coletivos do movimento LGBT; de 
pautas urbanas, como os organizados em torno da 
cultura do hip-hop; e de trabalhadores do meio 
rural. Também estiveram presentes representantes 
da Palestina e da Síria, países que passam por cri-
ses humanitárias, para compartilhar suas realida-
des.
 “O Congresso foi um momento rico por 
permitir o contato e a troca entre trabalhadores de 
diversos lugares e categorias. A luta, para ser forte, 
precisa ser unificada e constante, e não apenas de-
pender de eventos pontuais para que ocorra. Des-
sa forma, é importante que trabalhadores urbanos 
possam reconhecer que as suas pautas se apro-
ximam muito das dos trabalhadores rurais, por 
exemplo, assim como também é necessário que 
todos reconheçam a força da luta das minorias or-
ganizadas”, avalia a professora Sandra Cargnin, do 
Sinprosm. “Todos precisam saber que a luta contra 
a precarização do trabalho, as terceirizações e os 
cortes orçamentários dizem respeito a todos nós”, 
completa ela. 

 No sábado (7), foi realizado um debate so-
bre a educação, no qual estiveram presentes as 78 
entidades docentes representadas no Congresso. 
Entre esses, professores da rede estadual de Per-
nambuco, que encontravam-se em greve naquele 
momento, assim como da rede estadual do Paraná, 

que haviam sido vítimas da violenta repressão du-
rante protestos contra o “pacotaço” de austeridade 
do governador Beto Richa (PSDB-PR). No deba-
te foi evidenciada a necessidade da construção de 
um calendário de mobilizações em todo o país em 
torno da educação, assim como da unificação das 
pautas a nível nacional, estadual e municipal.
“Ficou claro para todos que estavam presentes que, 
se em 2014 a pauta do transporte público foi a ala-
vanca para as mobilizações que acompanhamos, 
em 2015 e 2016 a pauta motora será a luta por uma 
educação pública e de qualidade. Vivemos em uma 
pátria que se diz educadora, mas que corta recur-
sos para a área e cada vez mais precariza o traba-
lho de seus profissionais. Para explicitar essa con-
tradição, é necessário uma união das lutas e uma 
aproximação cada vez maior com a comunidade 
escolar”, argumenta a professora Sandra.
 Ao final do Congresso, foi reiterada a ne-
cessidade de que todas as centrais sindicais se mo-
bilizem a favor da pauta da educação, assim como 
articulem uma greve geral contra as medidas de 
austeridades do governo. Também foi destacada a 
importância da luta contrária à criminalização dos 
movimentos sociais e de uma revolução dentro 
dos sindicatos, para que esses realmente cumpram 
seus papéis de defensores dos direitos dos traba-
lhadores. 
 “Os ricos estão organizadas e nós, trabalha-
dores, que somos a maioria, temos essa dificuldade 
em nos unirmos. Então é preciso que façamos um 
trabalho nas bases, aproximando a todos. Por isso 
gostei tanto do slogan do Andes-SN, que diz ‘Um 
a mais é muito mais. Nossa luta é conjunta e você 
faz parte dela’. Nossa única saída é através união 
dos trabalhadores”, conclui a professora Sandra.

Sinprosm participa do 2º Congresso da CSP-Conlutas

Educação é prioridade nas 
lutas de 2016

Foto: Mathias Rodrigues/ANDES-SN
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 Inicio este artigo retomando o título do re-
lease da última assembleia: “Coordenação do Sin-
prosm quer mobilização da categoria para agen-
da de lutas no segundo semestre”. É o que temos 
perseguido desde que assumimos a coordenação 
do sindicato, por meio de muitas ações, que são 
transparentes a todos.
 Lutar é – dentre muitas outras ações que 
não cabem neste espaço – estar atento e atuante 
na elaboração e processamento do Plano Muni-
cipal de Educação, e ter aprovado a maioria das 
emendas sugeridas pelo sindicato; é afrontar com 
energia os obstáculos que tentam enfraquecer ou 
sucumbir nossa vontade, como a contumaz negati-
va do prefeito de receber o sindicato, a ineficiência 
do órgão competente e da administração pública 
em efetivar a edição da Portaria que legitima o 
sindicato a tomar posse no Conselho Municipal 
de Educação – o que representa sérios prejuízos, 
visto que o CME é órgão fiscalizador, normativo, 
consultivo e deliberativo de questões pertinentes 
à educação pública municipal; é criar estratégias 
e buscar soluções para pressionar o cumprimen-
to das leis (MP, CNE); é persistir na busca de um 
Plano de Saúde compatível com a remuneração 
do professor; é ocupar as ruas, as praças, as ple-
nárias, os gabinetes, para defender com veemên-
cia as reivindicações dos professores; é investir o 
tempo de tardes e manhãs em telefonemas às es-
colas, chamando-as para mobilização; é abraçar a 
mesma causa de colegas; é animar a missão diária 
do trabalho, alimentando, com ações, a esperança 
de algo mudar no curso da história do trabalhador 
em educação.
 Mobilizar, como o nome já diz, é colocar 
em movimento, e o “combustível” é a energia ge-

rada pela própria força interna de luta. A mobili-
zação está na direta proporção da motivação e da 
resistência. “Resistir é ato legal” como diz a letra da 
nossa canção.
Mobilizar os colegas é igualmente o que temos 
buscado. É oportuno relembrar falas expressas em 
edições anteriores deste jornal, também um dos 
instrumentos de mobilização. Momentos em que 
denunciamos ilegalidades, irregularidades, omis-
sões, ataques aos direitos dos trabalhadores em 
educação, e declaramos a importância de ampliar 
as fileiras na defesa de direitos do magistério mu-
nicipal.
 Professor, você está satisfeito com a políti-
ca do município no trato das questões relacionadas 
à educação? Se não, eis um motivo para ingressar 
corpo a corpo na nossa luta. 
 Não sejamos tão relapsos no nosso dever 
de luta quanto o prefeito municipal está sendo em 
receber o sindicato.  
 Já colocamos carros de som na rua, já cria-
mos músicas próprias para motivar nossos atos, já 
publicizamos nossas bandeiras de luta na rádio e 
na televisão, alimentamos diariamente nosso Fa-
cebook e nosso site, visitamos e continuaremos a 
visitar as escolas para que você, professor, também 
construa a luta diária. 
 Queremos, sim, mobilizá-los, professor e 
professora que estão lendo este jornal. Essa é nossa 
tarefa diária, porque “Um a mais é sempre mais”. 
Você só soma, e sua presença indispensável nos 
alegra e nos fortalece.

Profª Jane May de Oliveira Leal – Coordenadora 
de Patrimônio e Organização.

Luta e mobilização: tarefa permanente
ARTIGO

Suspensão do Concurso
Pedido Liminar da Defensoria indeferido. 

Aguardo Julgamento de Recurso.
027/1.15.0005022-9

Ação Consignação em Pagamento
1ª Vara Cível Especializada em Faz. Pública

Peticionamos requerendo habilitação do crédito 
em nome do SINPROSM e expedição de alvará.

027/1.11.0014025-5

Desconto IR sobre aux. Alimentação e 
transporte

1ª Vara Cível Especializada em Faz. Pública 
Sentença procedente. Está na fase de execução 

(cobrança de valores)
027/1.09.0002411-1

Imposto Sindical
1ª Vara Cível Especializada em Faz. Pública 

Sentença procedente. 
Está aguardando o Recurso de Apelação do 

Município ser julgado.
027/1.14.0019081-9

Ação IPASSP – Plano de Saúde
1ª Vara Cível Especializada em Faz. Pública 

Pedido Liminar do Sinprosm indeferido. 
Recurso do Sinprosm negado. Processo pen-

dente de sentença.
027/1.13.0016094-2

IR sobre Terço de Férias
1ª Vara Cível Especializada em Faz. Pública 

Processo aguardando sentença.
027/1.11.0013547-2

Piso Nacional
1ª Vara Cível Especializada em Faz. Pública 

Sentença procedente. Aguarda julgamento de 
Recurso de Apelação do Município.

027/1.12.0006464-0

Hora Atividade
1ª Vara Cível Especializada em Faz. Pública 
Sentença procedente. Município reverteu deci-
são no Recurso de Apelação. Após foi negado 

Embargos de Declaração do Sinprosm. Sindica-
to entrou com novo Recurso.
0000878-34.2011.5.04.0702

Piso Nacional
2ª Vara do Trabalho Santa Maria

Sentença Procedente. Está com perito para 
realização de cálculos.

0000368-84.2012.5.04.0702

Hora Atividade
2ª Vara do Trabalho Santa Maria

Processo com decisão favorável. Município 
anexou comprovantes que está cumprindo de-
cisão. Processo com o Sindicato para verificar 

se todos os professores celetistas estão tendo a 
hora atividade garantida.

5002950-30.2010.4.04.7102

Contribuição Previdenciária (RGPS) sobre 1/3 
de Férias

Sentença procedente. Aguardo julgamento do 
recurso do Município.

JUSTIÇA
Processos em andamento no 

sindicato

Dilma Rousseff veta fórmula 
85/95 para aposentadorias

A medida vale apenas para celetistas
 A presidenta Dilma Rousseff vetou – isto é, 
não validou –, na noite do dia 17, o texto da Me-
dida Provisória 664 que alterava o cálculo previ-
denciário para obtenção de aposentadoria integral 
no país. De acordo com a proposta votada e apro-
vada no Congresso anteriormente, a fórmula para 
que trabalhadores pudessem se aposentar seria a 
chamada “85/95”; o governo federal, contudo, op-
tou por não autorizar a mudança alegando que a 

sustentabilidade da Previdência Social não estaria 
garantida com o novo método.
 A fórmula permitiria que o valor da apo-
sentadoria dos celetistas que contribuem para o 
INSS fosse recebido integralmente quando o servi-
dor atinja, quando somadas a idade mais o tempo 
de contribuição, o valor de 85 para mulheres e 95 
para homens. Para estatutários, entretanto, a regra 
segue a mesma. 
 
 
 
 
 De acordo com a coordenação do Sin-
prosm, a aprovação da nova regra 85/95, apesar de 
não representar a situação ideal para os trabalha-
dores, significaria uma circunstância “um pouco 
menos perversa”, pois alteraria o fator previdenci-
ário, que mudava a idade mínima – 65 anos para 
homens e 60 para mulheres – para recebimento 
integral da aposentadoria. “O governo, entretan-
to” – avalia o coordenador de Formação Sindical e 
Comunicação Paulo Merten – “fez a opção política 
em favor do ajuste fiscal que exigem os mercados 
financeiros em detrimento de um mínimo avanço 
previdenciário para os trabalhadores”. 

Para o governo federal, o corte de gastos 
vale mais do que os direitos sociais



 A ideia é visitar, até o final do ano, pelo 
menos cinquenta escolas. Planeja-se obter infor-
mações acerca da estrutura física, pedagógica e de 
pessoal, agendar visitas ao departamento jurídico, 
escolher representantes escolares junto ao sindi-
cato, e, sobretudo, registrar reivindicações e mo-
bilizar a categoria. As datas e horários podem ser 
modificadas entrando em contato com a coorde-
nação. Confira a data da sua escola!

EMEF Irineu Antolini (01/07)
EMEF Pedro Kunz (02/07)
EMEF Diacono Joao Luiz Pozzobom (03/07)
EMEF Intendente Manuel Ribas (09/07)
EMEF João Hundertmarch (05/08)
EMEF Santa Flora (06/08)
EMEF São Joao Batista (12/08)
EMEF Major Tancredo P. De Moraes (13/08)
EMEF Alfredo Winderlich (19/08)
EMEF Francisca Weinmann (20/08)
EMEF Pinheiro Machado (26/08)
EMEF Hylda Vasconcellos (27/08)
EMEF Aracy Barreto Sacchis (02/09)
EMEF Euclides Da Cunha (03/09)
EMEF Dom Antonio Reis (09/09)
EMEF Vicente Farencena (10/09)
EMEF Gabriel Bolzan (16/09)
EMEF Julio Do Canto (17/09)
EMEF Antonio Gonçalves Do Amaral (23/09)
EMEF Bandeira Medina (24/09)
EMEF Pão Dos Pobres (30/09)
EMEF Chacara Das Flores (01/10)
EMEF Bernardino Fernandes (07/10)
EMEF Erlinda Vinadé (08/10)
EMEF Leduvina Da Rosa Rossi (14/10)
EMEF Zenir Aita (15/10)
EMEF Ione Parcianello (21/10)
EMEF Dom Luis Vitor Sartori (22/10)
EMEF Duque De Caxias (28/10)
EMEF Lidovino Fanton (29/10)
EMEF Fontoura Ilha (04/11)
EMEF Altina Teixeira (05/11)
EMEF Martinho Lutero (11/11)
EMEF Irmão Quintino (12/11)
EMEF Adelmo Simas Genro (18/11)
EMEF Livia Menna Barreto (19/11)
EMEF Oscar Grau (25/11)
EMEF Junto Ao Caic (25/11)
EMEF Padre Nobrega (26/11)
EMEF João Pedro Menna Barreto (26/11)
EMEF Lourença Dalla Corte (02/12)
EMEF Miguel Beltrame (02/12)
EMEF Santa Helena (03/12)
EMEF Renato Nocchi Zimmermann (03/12)
EMEF Perpetuo Socorro (14/12)
*As datas para EMEIS serão divulgadas em breve.

SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SANTA MARIA 
CNPJ/MF 92.458.835/0001-08

Demonstrativo do Movimento da Receita e da Despesa
Período de 01/01/2014 a 31/12/2014 - Aprovado na assembleia do dia 25/06

1) SALDO CAIXA/BANCOS TRANSFERIDO    125.158,89 
2)  RECEITAS (ENTRADAS) 467.993,18 
  MENSALIDADES 350.301,61 
  IMPOSTO SINDICAL ASSOCIADOS 93.898,14 
  ALUGUEIS 13.320,00 
  RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 9.916,42 
  RECEITAS DE REPROGRAFIA (XEROX) 557,01 
3) DESPESAS (SAÍDAS) (487.292,09) 
 3.1 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (411.236,75) 
  PUBLICAÇÕES, PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO 120.001,25 
  SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E PF 82.425,58 
  DESPESAS C/ EVENTOS 72.300,32 
  VERBAS DE REPRESENTAÇÃO 38.335,85 
  DESPESA VIAGEM E REPRESENTAÇÃO 20.646,50 
  DESPESAS C/ TELEFONE /INTERNET  10.800,38 
  SERVIÇOS CONTÁBEIS 10.740,00 
  MATERIAL DE EXPEDIENTE 9.177,72 
  FRETES E CARRETOS 5.469,00 
  CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE 4.940,80 
  MATERIAL DE USO E CONSUMO 5.482,75 
  DESPESA C/EDIÇÃO DE JORNAL 4.687,54 
  DESPESAS C/ CORREIOS 4.566,75 
  LANCHES E REFEIÇÕES 3.942,90 
  GASTOS COM FOTOCOPIADORA 3.843,80 
  COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 3.069,60 
  DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA 2.526,61 
  DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 1.834,00 
  DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO 1.537,41 
  PRÊMIOS DE SEGUROS 1.095,99 
  DESPESAS COM MONITORAMENTO 1.020,00 
  LIVROS/ JORNAIS E REVISTAS 2.792,00 
 3.2 DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS (70.906,66) 
  SALÁRIOS 26.063,08 
  PREVIDÊNCIA SOCIAL  21.349,82 
  INDENIZAÇÕES/RESCISÕES 5.713,05 
  ESTAGIÁRIOS 5.568,00 
  FÉRIAS 4.703,49 
  FGTS 2.814,97 
  13º SALÁRIO 2.495,71 
  VALE TRANSPORTE 1.014,92 
  MEDICINA DO TRABALHO 913,13 
  SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 270,49 
 3.3 DESP. TRIBUTÁRIAS / FINANCEIRAS (5.148,68) 
  DESP. BANCÁRIAS / FINANCEIRAS 2.017,30 
  IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 1.531,13 
  COFINS S/ FATURAMENTO 1.060,77 
  PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 334,17 
  CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 110,00 
  MULTAS 94,68 
  JUROS PAGOS 0,63 
4) IMOBILIZADO - OBRIGAÇÕES                                                                            (20.834,86) 
(-) IMOBILIZAÇÕES NO ANO           17.568,68 
(-) VARIAÇÕES DE CONTAS A RECEBER E A PAGAR                                                3.266,18 
5) SALDO ATUAL    85.025,12                       CAIXA 221,17 
  BANCO CONTA MOVIMENTO                                                             11.882,28 
  APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                               72.921,67 

CATTO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA 
CRC/RS 04.636/0-0
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