RESOLUÇÕES - PLANO DE LUTAS
1. COMCAP
• Estatização do destino final do lixo, sob o controle da COMCAP;
• Defesa da COMCAP 100% pública;
• Corrigir os percentuais nas jornadas de 6 e 8 horas para o cálculo da
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hora-extra;
Verificar se os gatilhos salariais aplicados aos salários, antes da
implantação da URV, corrigiram integralmente a inflação, em caso
negativo, reivindicar a diferença em pauta de data base;
Redução da jornada para 6 horas sem redução salarial;
Cumprimento do Acordo Coletivo;
Manutenção da administração dos banheiros e estacionamentos
públicos, sob controle da Comcap;
Exames médicos periódicos;
Manutenção e funcionamento das comissões de reestruturação dos
roteiros, de recuperação de dependentes de psicoativos;
Investimento na renovação de frotas e equipamentos que garantam
maior segurança aos trabalhadores;
Concurso público;
Fim das terceirizações;
Plano de aposentadoria incentivado;
Efetuar a reestruturação de roteiro e abrir discussão com a base sobre
a descentralização.

2. CIVIL

• Implementação do PCCS do Civil aprovado em Assembleia da categoria;
• Estabilidade financeira, contra os cortes da extensão da jornada e
redução de horas extras;
• Eleições diretas para coordenadores dos centros de saúde, distrito e
assistência social;
• Reestruturação da assistência social de modo que não perca os
recursos federais;
• Criação de comissões permanentes para debater e propor
encaminhamentos das questões relativas aos trabalhadores do Quadro
Civil, tais como: assédio moral e melhores condições de trabalho;
• Concurso público;
• Fim das terceirizações;
• Defesa das 30 horas para os trabalhadores na área da saúde;
• Equiparação de direitos dos ACSs e Agentes de Endemias com os
estatutários;
• Debater PMAQ da saúde;
• Que a Secretaria Municipal de Saúde esclareça para a população as
formas de atendimento do SUS no município;
• Defesa do SUS 100% estatal;

• Pela reestruturação do sistema de atendimento do SUS de Florianópolis

para que casos mais simples (gripe, virose, etc.), sejam de fato
atendidos pelos Centros de Saúde e não pela UPA. Para isso é
necessária a contratação de mais profissionais e melhora da estrutura
atual;
• Por um SUS de qualidade e que realmente funcione.
3. EDUCAÇÃO
• Defesa do PCCS do Magistério;
• Contra a retirada de qualquer direito do Estatuto do Magistério;
• Pela ampliação da tabela do Plano de Carreira do Magistério;
• Pela transformação do cargo de Auxiliar de Sala em Professora Auxiliar
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de Educação Infantil;
Equiparação da hora-atividade em 43,75%;
Contra os Programas do Governo Federal que implantam a meritocracia
por cima das carreiras e que promovem a privatização dos serviços
públicos, através do incentivo a parcerias com ONGs, voluntários,
amigos da escola e empresas privadas;
Contra a política de conveniamento para Educação Infantil;
Contratação de mais um profissional para G1 e G2 na educação
infantil;
Concurso público;
Equiparação de direitos dos ACTs com os estatutários;
Pelo fim das terceirizações;
Apoiar a educação integral via instituição pública com professores
efetivos e contratados pela Prefeitura Municipal de Florianópolis;
Pela aplicação da Lei do Piso Nacional do Magistério na carreira, rumo
ao piso do DIEESE;
Defendemos 15% do PIB para educação e aplicação de 10% do PIB
imediatamente.
Salário mínimo do DIEESE como piso nacional do Magistério (40 horas
no nível inicial da graduação).
Revogação do Plano Municipal de Educação;
Eleição direta para diretores, departamentos, coordenações e
assessorias;
50% de hora atividade em tempo para todos os profissionais da
educação sem perdas de direito;
Contra o projeto Mais Educação, por uma educação integral discutida e
aprovada pelos trabalhadores municipais. Contra as avaliações
institucionais (Prova Brasil, Provinha Brasil, Provinha Floripa, SINAES);
Revogação da resolução 02/2011 sobre a avaliação educacional, já que
somos contrários à progressão automática, à diminuição da média para
nota 5,0, e a organização do ano letivo em bimestres;
Valorização profissional do ACT, consideração por tempo de serviço;
Contra a extensão do tempo de atendimento noturno na Educação
Infantil;

• Férias de 65 dias para os bibliotecários (15 dias em julho, durante o
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recesso escolar e o restante entre os meses de dezembro, janeiro e
fevereiro);
Pela aplicação da lei do Piso Nacional do Magistério também para as
categorias que estão no quadro da educação, mas fazem parte do cargo
do civil (cozinheiras, bibliotecárias e auxiliares de sala);
Garantir às crianças com necessidades especiais, profissionais
qualificados, em todos os horários;
Garantir a igualdade de direitos de acesso à educação das crianças com
deficiência em suas especificidades, destacando o direito à
aprendizagem;
Garantir que todas as crianças com deficiência tenham direito ao
Professor(a) Auxiliar de Ensino de Educação Especial, garantindo
formação em serviço;
Redução do número de alunos por sala de aula;
Realizar estudo por meio de comissão especial da educação eleita pela
categoria para definir número mínimo de alunos(as) por turma na
Educação Infantil e Ensino Fundamental;
Revogação da Lei nº 9.124, de 28 de novembro de 2012, que trata sobre
o número de alunos por sala.

4. NA COMCAP E PMF
• O Sintrasem mobilizará os trabalhadores da PMF e Comcap para
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participar da mobilização do dia 11 de julho. Para isso chama todas as
centrais sindicais e sindicatos para reunião unificada dia 4 de julho (14
horas, no Sintespe) com o objetivo de organizar as atividades do dia.
Defesa de uma política de saúde do trabalhador na PMF e COMCAP;
Imunização da gripe com vacina para todos os trabalhadores da PMF e
da Comcap;
Organizar discussão na PMF e COMCAP com relação à unificação das
pautas;
Apoio mútuo da PMF e COMCAP nos períodos de datas-bases;
Por uma política pública eficaz da saúde do trabalhador;
Melhores condições de trabalho;
Política de formação constante;
Concurso público;
Aquisição de equipamentos novos;
Contra as perseguições políticas e assédio moral nos locais de trabalho;
Contra todo tipo de discriminação;
Contra a participação do Sintrasem em conselhos tripartites e na gestão
do fundo ou instituto de previdência;
Contra a criação do instituto de Previdência de Florianópolis.

5. COM TODA A CLASSE TRABALHADORA
• Luta pela construção do Socialismo;
• Apoio à luta do proletariado europeu e pela autodeterminação do povo

árabe;

• Contra as ocupações militares imperialistas;
• Apoio a todas as medidas anti-imperialistas adotadas pelo governo
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venezuelano;
Apoio à retirada das tropas brasileiras e da ONU do Haiti e do Congo;
Defesa da soberania dos povos;
Não à ditadura da TROIKA;
Em defesa do povo palestino, ruptura com os sionistas de Israel;
Apoio aos trabalhadores que ocuparem as fábricas quebradas;
Apoio ao Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra;
Avançar na Reforma Agrária em unidade com o MST e outros
movimentos, na cobrança de assentamentos e de crédito para a
pequena agricultura familiar, atualização do índice de produtividade e
limite de propriedade de terras;
10% do PIB para a Saúde Já;
10% do PIB para Educação Já;
Concurso público em todas as áreas;
Lutar em defesa de melhores condições de trabalho;
Pelo fim do Assédio Moral;
Contra a criminalização dos movimentos sindical e social;
Contra as demissões sem justa causa;
Anular os leilões do petróleo e garantir que a riqueza do Pré-Sal não
seja entregue às multinacionais, como propõe a campanha da FUP por
uma Petrobras 100% Estatal;
Contra o Acordo Coletivo Especial do Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC/CUT;
Contra o Fator 85/95;
Contra todas as privatizações;
Reestatização do que foi privatizado (Vale do Rio Doce, Telefonia,
Ferrovia, etc.) e fim dos contratos com as multinacionais do Pré-Sal no
Brasil.
Em defesa da Petrobras 100% estatal;
Em defesa dos Serviços Públicos;
Estatização do sistema financeiro, sob controle dos trabalhadores;
Estatização do transporte, rumo à tarifa zero e defesa do passe livre
estudantil;
Fim das terceirizações. Contra a PL 4330 (terceirização);
Fim do Imposto Sindical.
Revogação do IN-02/13 do TEM;
Defesa da liberdade e autonomia sindical;
Aprovação da convenção 87 da OIT;
Fim do superávit primário e revogação da Lei de Responsabilidade
Fiscal, com ampliação dos investimentos em obras de infraestrutura e
políticas sociais.
Contra o projeto que regulamenta o direito de greve;
Garantia ao Direito Constitucional de greve;
Não pagamento das dívidas interna e externa;
Pelo fim das desonerações fiscais. Nenhum tostão do dinheiro público
para os especuladores, multinacionais e grandes empresas capitalistas;

• Pela ampliação da discussão a respeito do Estatuto da Igualdade Racial

e a Lei de cotas raciais;
• Pela estabilidade no emprego;
• Pela não participação em conselhos tripartites;
• Pela revogação imediata das Reformas da Previdência em nível federal,
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estadual e municipal, com o retorno do controle das aposentadorias ao
tesouro público;
Pelo fim do Fator Previdenciário;
Pelo fim de qualquer tipo de processos seletivos e vagas para todos nas
universidades.
Por um governo dos trabalhadores do campo e da cidade;
Por uma educação pública, gratuita e de qualidade em todos os níveis
de ensino, com vagas para todos e condições dignas de trabalho e saúde
na sala de aula;
Redução da jornada de trabalho sem redução de salário;
Reforma agrária já, terra para quem nela vive e trabalha;
Reforma agrária, sob controle dos trabalhadores;
Revogação da lei das OSs;
Solidariedade aos trabalhadores que lutam pelas estatizações de
fábricas;
Rompimento do governo Dilma com os partidos da burguesia;
Contra as municipalizações dos CEIs e EEBs e pela permanência
dessas unidades educativas sobre o controle do governo do estado de
Santa Catarina;
Os trabalhadores da Educação Física em geral, bem como na
particularidade do Magistério municipal, vêm sofrendo as ingerências
do Sistema Confef/Crefs. Faz-se necessário o sindicato debater essa
questão e construir a luta contra o Sistema Confef/Crefs;
Para defender essas reivindicações e manter a unidade dos
trabalhadores, defendemos a CUT como ferramenta de luta.

