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Sindicato mostrou que a Prefeitura pode 
melhorar a proposta para 2011

    Na Assembleia Geral realizada no dia 8 de julho, a direção do Sindicato 
expôs  para a categoria a situação econômica da PMD apresentada no 
decorrer das negociações, bem como os estudos e conclusões do Sindicato 
e Dieese.  

     A Prefeitura gastaria em 2011, com a proposta de reajuste que foi 
rejeitada pela categoria (abono de R$ 300,00 em setembro e 2% de reajuste 
em dezembro), o total de  R$ 3.400.000,00 ( três milhões e quatrocentos 
mil reais).

     Porém um valor maior poderia ser aplicado para melhorar 
significativamente a proposta para 2011, conforme ficou comprovado nos 
documentos apresentados pela própria Prefeitura.

     O custo de contratação de professores para as escolas que serão 
inauguradas foi revisto pela própria Prefeitura e caiu de cerca de dois 
milhões e meio para um milhão e trezentos mil.

     Outro exemplo claro é em relação às despesas com pessoal 
terceirizado que estão impactando na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Os valores reservados pela PMD estão superestimados. Por exemplo, a 
empresa SP Alimentação que tem reservado R$ 3.179.126,00 e pago até 
junho apenas R$ 570.958,42. Mesmo com a programação de expansão/
inauguração de escolas e ampliação da abrangência do Programa Mais 
Educação é impossível que nos próximos seis meses o gasto com pessoal 
nesta terceirização seja 450% maior, já que os pagamentos para este 
fornecedor estão em dia.

     Veja no site www.sindema.org.br  mais detalhes de onde a Prefeitura 
pode achar os recursos para uma nova proposta.



TRT deu prazo até dia 8 de 
agosto para Acordo

 No início de julho, o Desem-
bargador Vice-Presidente Judicial 
Regimental, Luiz Carlos Gomes de 
Godoi, determinou que até o dia 8 
de agosto de 2011, o TRT – Tribu-
nal Regional do Trabalho aguardará 
a tentativa de conciliação entre a 
Prefeitura e os/as trabalhadores/as.

    As reuniões com a Prefeitura 
tiveram início no dia 26 de maio e 
término no dia 28 de junho. Foram 
realizadas seis reuniões que tiveram 
como resultado concreto: as folgas 
adicionais da jornada 12x36, a 
isonomia para todo o magistério, 
o reconhecimento do direito à 
aposentadoria especial.

    A negociação da reposição 
dos dias parados está avançada, 
mas foi interrompida por causa do 
autoritarismo e da intransigência da 
Secretaria da Educação que está 
utilizando a reposição como arma 
de punição dos/das grevistas.

PMD não apresentou nova 
proposta! 

Se tiver nova proposta, 
você decidirá!

 Foi deliberado por unanimi-
dade pelos/as trabalhadores/as que 
a direção do Sindicato buscasse até 
o dia 15 de julho, tentativa de en-
tendimentos para a elaboração de 
uma nova proposta para o reajuste 
e benefícios. 

 Na última semana, o Prefeito 
Mario Reali deu várias declarações 
na imprensa regional que vai apre-
sentar nova proposta, porém até o 
momento isto não aconteceu.

Até o momento a Prefeitura 
não apresentou nova 
proposta para o reajuste e 
benefícios.

Caso a Prefeitura apresente 
uma nova proposta será 
convocada Assembleia 
Geral para analisar e decidir 
se haverá acordo ou se o 
dissídio seguirá no Tribunal.

 Conforme  foi  decidido na  As-
sembleia Geral realizada no dia 08 
de julho de 2011, caso a Prefeitura 
não apresente uma nova proposta, 
o processo seguirá no TRT- Tribu-
nal Regional do Trabalho.
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