
O Estatuto do Magistério Municipal de Diadema, LC 353/12, 
é fruto de um longo processo democrático realizado entre 
2011 e 2012, mas apresenta alguns problemas que precisam 
ser corrigidos, tais como: inclusão da habilitação acadêmi-

ca, pontuação para artigos e publicações  alem do reconhecimento de 
cursos de acordo com a área de atuação d@ professor/a. Essas e outras 
alterações foram protocoladas, no mínimo três vezes pela Comissão 
de Desenvolvimento Funcional, na Secretaria de Educação (SE), sem 
qualquer resposta ate hoje por parte da Administração.  

No entanto, no dia 18 de agosto, fomos surpreendid@s pela Se-
cretaria de Educação com a publicação da Portaria 02, que constituiu 
uma Comissão para a  Revisão do Estatuto do Magistério,  formada 
por membros ‘escolhidos’, segundo a secretária  “numa reunião de di-
retores/as de escola”. 

O SINDEMA prontamente questionou a Secretaria de Educação 
quanto ao processo de escolha desses representantes que precisavam 
ser eleitos, e frente a situação, convocou  uma plenária para discutir o 
assunto com a base.

Um dos encaminhamentos deliberados por esta Plenária da Edu-
cação que aconteceu no dia 1 de setembro, na sede do Sindicato, foi a 
realização de uma consulta pública à rede sobre o assunto.  

No dia 6/9, o Sindema, questionou por meio de ofício a Porta-
ria que constituiu a Comissão de Revisão do Estatuto do Magistério, 
já que @s representantes nomeados pela Secretaria de Educação não 
foram eleitos por seus pares para “tarefa” de promover a Revisão do 
nosso Estatuto. Foi questionada também a falta de paridade em rela-
ção aos indicados pela Secretaria e sobre a ausência dos nomes d@s re-
presentantes da categoria da Comissão de Desenvolvimento Funcional 
garantido pelo Art 156 da LC 353/12.

A Secretaria de Educação reconheceu que a Comissão de Desen-
volvimento Funcional devia participar das reuniões e, embora tivesse 
assegurado que a paridade seria considerada e que poderíamos ele-
ger em Assembleia os representantes dos diferentes segmentos para 
compor a Comissão de Revisão do Estatuto, agendou a 1ª reunião da 
Comissão de Revisão do Estatuto para o dia 13/9, na parte da tarde, 
período em que a maioria dos representantes d@s professor@s na Co-
missão de Desenvolvimento Funcional não poderia participar e em 
data que precedia a nossa assembléia para a eleição de representantes 
que já estava sendo convocada para o dia 15 de setembro.  

Como não fomos atendidos em nossa solicitação para o adia-
mento desta agenda, a Direção do Sindema, representada pela vice-
-presidente Mara Neide, marcou presença na 1ª reunião da Comissão 
de Revisão do Estatuto e durante longo debate, defendeu a importân-
cia de ter os segmentos representados de forma paritária ao número de 
indicad@s pela Administração Municipal na Portaria 02. 
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ENCARTE

VITÓRIA: COMISSÃO DE REVISÃO  
DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO COM  
PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES ELEITOS!

Na enquete realizada pelo Sindema através das 
redes sociais, em 15 dias, numa rápida participação 
e significativa amostragem, obtivemos dados 
que demonstram, além da pouca divulgação 
da Comissão de Revisão do Estatuto na rede, a 
defesa que a rede faz em torno da eleição dos 
representantes para integrar esta Comissão:

• 1/3 dos votantes declarou desconhecer a portaria 
02 com os nomes dos participantes da comissão de 
revisão do estatuto;

• 95% d@s professoras/es que votaram não 
tiveram conhecimento do processo de escolha das/
os representantes;

• 97% d@s participantes é a favor de uma eleição 
para os representantes d@s professoras/es para 
integrar a comissão de revisão do estatuto. 

EDUCAÇÃO

    PROFESSORES/AS ELEITOS PARA A COMISSÃO DE REVISÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO

TITULARES:   Maria Luiza Santos Lopes;  Celina de Souza Condé;  Camila Ferraz Hipólito;  Geovania de Lima;  
 Sandra M. G. Scaravelli;   Absolon de Oliveira;  Joicely Janaina Alvares;  Juliana Nascimento Souza;  Fabio Gomes 

Peixoto;  Nilton Miguel Dantas Junior   SUPLENTES (em caso de desistência de titulares):  Andressa Cristina Couti-
nho Barboza;  Fonlana Cheung ; Thais Stella Teixeira;  Luis Roberto Beserra de Paiva

Realizamos a assembleia dia 15/09 para eleição dos/as represen-
tantes dos/as professores/as para a Comissão de Revisão do Estatuto 
do Magistério com ampla participação da categoria, elegemos @s re-
presentantes dos diversos segmentos e nos encaminhamos à reunião 
dia 19/9 às 8H30’ para reivindicar a participação paritária na Comis-
são de Revisão do Estatuto.

A reunião foi tensa e difícil. Depois de um intenso debate, garan-
timos que os/as representantes/as eleitos pelos/as professores/as em 
nossa Assembleia fizessem parte da Comissão de Revisão do nosso 
Estatuto. 

Acreditamos que só com a participação dos/a trabalhadores/as, 
democraticamente constituída, é que poderemos rever, com respon-
sabilidade, qualquer legislação que trate da vida funcional d@ tra-
balhador/a. Neste sentido, ter uma Comissão paritária é a primeira 
vitória do processo democrático. Agora vamos avançar nos estudos 
e não permitir que nenhum direito seja retirado, para que tenhamos 
um Estatuto do Magistério ainda mais representativo e justo! 

Realizaremos na sede do Sindema, plenárias para que tod@s 
possam acompanhar o processo de discussão da revisão do estatuto. 
A primeira delas será no dia 06 de outubro, às 18:30 horas.  PARTICI-
PE, SE AUTO REPRESENTE! Junt@s somos mais fortes!!!



ATENÇÃO
 AGENTES DE COZINHA, AGENTES DE SERVIÇO E 
AGENTES ADMINISTRATIVOS/AS DA EDUCAÇÃO
DIA 02 DE OUTUBRO, ÀS 17h30, NO SINDEMA,  TEM PLENÁRIA DOS/AS 
TRABALHADORES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO 

Veja algumas das nossas lutas que precisam avançar na educação:

• Legalização das/os Agentes de Cozinha que recebem seus salários por 
RPA (Recibo de Pagamento Autônomo) que estão trabalhando em 
regime inferior à CLT; 

• Reposição do quadro de Agentes de Serviço;
• EPI (Equipamento de Proteção Individual) para a limpeza e cozinha;
• Reposição dos materiais de limpeza.

Trabalhar com dignidade tem que ser prerrogativa do serviço público e isso 
só conseguimos com MUITA LUTA! Junt@ssomos mais fortes!

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE 
LIVROS  NO ABC DE APOIO AO IV 
ENCONTRO DOS  SEM TERRINHA
Entre os dias 14 e 16 de outubro de 2017 vai acontecer em São Paulo o IV En-
contro Estadual dos Sem Terrinha, organizado pela Direção Estadual do MST 
e você pode ajudar a fortalecer essa importante atividade,

Serão cerca de 400 crianças entre 7 e 12 anos  de todos os acampamentos e 
assentamentos da reforma agrária no estado de SP, conquistados pela luta do 
MST. Lá, as crianças terão a oportunidade de protagonizar a construção da sua 
formação cidadã e política e pensar a luta pela melhora das condições de vida 
de todas as filhas e filhos da classe trabalhadora.

O último encontro aconteceu na cidade de Diadema em 2009, por isso o ABC 
paulista tem grande responsabilidade na construção desse novo encontro. 
Pensando nisso, o *Núcleo do MST no ABC “Carlos Marighella”, o Projeto 
Meninos e Meninas de Rua, o Sindicato dos Servidores Públicos de Diade-
ma e o Levante Popular da Juventude*, trazem para a região a campanha de 
arrecadação de livros infantis, a prioridade são de livros de literatura infatil e 
infanto-juvenil.

¨”Não é no silêncio que os homens e mulheres se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.” Paulo Freire 

E é com este pensamento e desejos que convidamos VOCÊ a colaborar/contribuir 
com a Ocupação Povo Sem Medo de SBC.

A ocupação iniciou no dia 01/09 com 500 famílias e hoje conta com mais de 6.500 
famílias.  Na maioria moradores de SBC, mas não somente, há famílias do Grande 
ABC, inclusive Diadema.

Mulheres e homens de todas as idades que em virtude da crise econômica que 
assola o país como desemprego, alta no custo dos aluguéis, aumento do custo de 
vida, falta de políticas públicas e em especial o corte no orçamento do Programa 
Minha Casa, Minha Vida;  virão na Ocupação a esperança na luta da casa própria.

O SINDEMA estará disponibilizando o espaço para a coleta de alimentos não pe-
recíveis, água, material de limpeza e descartáveis à partir do dia 25 de setembro,  
das 08 às 18 horas, no Sindema. Vamos colaborar! Ajude a divulgar!

Os pontos de arrecadação receberão doações até o dia 4/10, 
confira os Endereços:

 Sede do Projeto Meninos e Meninas de Rua: Avenida 
Jurubatuba, 1610 - Centro, São Bernardo do Campo-SP

 Sede do Sindema: Av. Antônio Piranga, 1156 - Centro, 
Diadema - SP

Solidariedade  à Ocupação Povo Sem Medo de SBC


