Pauta Emergencial – Problemas do início do ano letivo
1. Revogar o “Pacotaço”, retomando de imediato dois pontos:
a) Reajuste da inflação do período em que não recebemos (9,30%), conforme nossa data-base
de 31 de março, de forma retroativa e com aumento real (5,70%) para ativos e aposentados.
Reajuste total de 15%.
b) Efetivar imediatamente a Transição para novo Plano de Carreira do Magistério - Lei
14.544/2014 com pagamento retroativo a 1º de dezembro de 2016, como determina o
parágrafo 4º do artigo 17 da Lei 14.544/2014, regulamentada pelo decreto 387/2015 em seu
artigo 18, para ativos e aposentados.
Condições de Trabalho - Questões Pedagógicas
2. Falta de professores – nomeação imediata dos mil professores que faltam na rede
pública.
3. Concursos docência II – nomeação imediata da fila de espera e abertura de novo
concurso, inclusive para Docência II das áreas do 6o ao 9oano.
4. Educação Integral – devido aos diversos problemas para a Organização do Trabalho
Pedagógico que estão causando perda da qualidade da educação, retornar os
professores de educação física às oficinas de prática de movimento.
5. Educação Infantil – retirada da medida que extingue a formação pedagógica dos
profissionais auxiliares e desloca o pré-escolar para as escolas sem condições de
qualidade para esse atendimento.
6. Educação Especial – perda da qualidade - estagiários como tutores. Realizar cadastro
da educação especial a fim de suprir a demanda nas diversas modalidades de atuação.
7. Liberação imediata dos coordenadores administrativos indicados pelo conselho de
escola antes do início com os estudantes.
8. Nomeação imediata de auxiliares de serviços escolares (inspetores) conforme o
dimensionamento.
9. Resolver de forma imediata o problema de falta de secretárias escolares nas unidades.
10. RIT: Garantir que seja aberto de forma imediata o processo para reposição de todo e
qualquer profissional vinculado à escola que seja dispensado por conta das licenças
previstas no estatuto do servidor e do magistério, garantindo autonomia da escola na
escolha do profissional que trabalhará nesta vaga com contrato de RIT.
11. Restruturação imediata das condições estruturais/pedagógicas das escolas atingidas
pelas chuvas.
12. Seguranças nas escolas – devido ao aumento de assaltos a mão armada nas escolas
municipais: garantir a permanência de um guarda municipal por unidade escolar em
todos os horários de funcionamento da unidade.
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Financiamento
13. Repasse imediato das verbas atrasadas para as escolas. Aplicação imediata das
estratégias 22.26, 22.27 e 22.28 da meta 22 do Plano Municipal de Educação que
garantem a autonomia da escola em sua gestão financeira.
14. Revogação da lei que permite a contratação via Organizações Sociais (Terceirização)
para profissionais das áreas da educação e saúde públicas.

Direitos Trabalhistas
15. Retirar imediatamente o Projeto de Lei, em tramitação na Câmara Municipal, que
acaba com a licença prêmio para novos servidores municipais. Bem como, revogar as
alterações feitas pelo Pacotaço nos critérios da licença prêmio dos atuais servidores.
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