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PCCS do Civil e Hora Atividade do Magistério:
como terminamos 2012
e principais desdobramentos para 2013

Trabalhamos para que
o projeto de lei que
cria o novo PCCS do
Civil fosse enviado
à Câmara Municipal
conforme Acordo Coletivo e Lei. Trabalhamos também para que

o projeto que transforma o cargo de auxiliar
de ensino em professor
auxiliar também fosse
enviado à Câmara.
Não atingimos nosso
objetivo! Por razões
diferentes,
nenhum

dos dois projetos foi
enviado. No entanto, não podemos nos
sentir derrotados. A
Lei 427/2012 que fixa
diretrizes para aplicação da Hora Atividade em Tempo e a
Lei 428/2012 que estipulou a concepção
e prazos para a construção do novo PCCS
do Civil continuam
valendo,
continua
sendo obrigação do
Executivo Municipal
executá-las. Portanto,
são leis válidas e por
elas brigaremos.

Estamos em contato
com representantes do
novo governo buscando abrir um canal de
negociação. Manteremos os trabalhadores
informados de cada
passo pelo site e boletins eletrônicos.
A negativa de envio à
Câmara do projeto do
PCCS do Civil deixou
todos indignados. Um
discurso do prefeito
Dário antes das eleições e outro depois
que não será esquecido pelos trabalhadores
da Prefeitura.

Ponto das assembleias e da greve foi abonado
Ainda com o argumento de ser desdobramento da data-base 2012, o ponto
dos
trabalhadores
que participaram das

assembleias do dia
06 e 13 de dezembro
e da greve do dia
11 de dezembro foi
abonado, portanto
os trabalhadores não

precisarão repor.
Mais uma importante conquista, no entanto, precisamos ter
claro que nem sempre foi assim, nem

sempre será assim, e
os trabalhadores terão que buscar formas de organização
que garantam suas
lutas e direitos.

Atenção trabalhadores das unidades escolares:
as faixas alusivas ao Dia do Professor devem ser recolhidas e
guardadas para que nos sirvam para o próximo ano.

