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Confira abaixo uma parte da trajetória da luta do magistério muniCipal pelo plano de Carreira

Não caia No discurso da meritocracia. a Nossa luta 
é pelo Plano de Carreira Para todos!

N o processo de retirada de direitos, o governo 
utiliza diversas estratégias para responsabili-
zar exclusivamente os servidores pelos pro-

blemas dos serviços públicos. 
A política da meritocracia funciona nesse mes-

mo sentido, pois é uma lógica perversa que coloca 
os servidores uns contra os outros em concorrência 
para progredir na carreira. Nos divide, não ajuda a 
melhorar as condições de trabalho e, ao contrário 
do que o governo quer que você acredite, não traz 

bons resultados para o funcionalismo público e 
nem para a população atendida.

Em 2012, o magistério de Curitiba lutou e impediu a 
implementação do Programa de Produtividade e Qua-
lidade (PPQ), que tinha como objetivo condicionar uma 
gratificação a uma “avaliação de desempenho”. Com 
muita luta, transformamos a verba prevista para alguns 
em salário para todos. Porém, os ataques contra os tra-
balhadores continuam. Tramita em regime de urgência 
o Projeto de Lei 116/2017, que trata do fim da estabilida-

de no serviço público, além de permitir a demissão de 
servidores e a terceirização dos cargos. Atualmente, os 
servidores só podem ser demitidos por decisão judicial 
ou processo administrativo disciplinar.

Por trás do discurso meritocrático há a clara inten-
ção de retirar direitos e sucatear o funcionalismo pú-
blico! Por isso, o magistério e o conjunto dos servidores 
não devem acreditar nesse papo furado. A nossa luta 
é por valorização para todos e pelo descongelamento 
do nosso Plano de Carreira! 

de acordo com a lei 15.043/2017, do pacotaço de 
greca, os planos de carreira dos servidores municipais 
devem ser revistos e aprovados até o final de 2019. 
entretanto, é com essa revisão que devemos estar 
atentos. Queremos que o plano de Carreira seja 
descongelado na íntegra, da forma como lutamos 
para que ele fosse aprovado. firmes! 

construindo:

Mantenha-se informado!   Acompanhe as notícias do Sindicato e ajude a fortaleCer a resistênCia 
eM defesa da eduCação e dos direitos da classe trabalhadora!

Telefone: 
3225-6729

SiTe:
www.sismmac.org.br

liSTa de TranSmiSSão 
no WhaTS aPP:  
99737-2120

facebook:
www.facebook. 
com/sismmac

abril
Pressão da categoria 

garante o pagamento da 
primeira etapa do Plano de 
Carreira e faz a Prefeitura 

anular decreto que 
apresentava retrocesso e 
flexibilização dos prazos. 

plano de 
Carreira foi 

um dos pontos 
centrais da 

Greve de 2012. 
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Julho
Prefeitura reconhece 

distorções do 
enquadramento de 
2001. São formados 

Grupos de Trabalho para 
discutir o novo Plano de 

Carreira.

fevereiro 
Após um ano, Prefeitura 
descumpre acordos em 

proposta de reformulação 
do Plano de Carreira. Por 

isso, o magistério aprova, em 
assembleia, greve por tempo 

indeterminado. 

magistério 
mantém 

pressão para 
acompanhar 

a implantação 
do plano 

de Carreira 
e exige 

isonomia nos 
direitos dos 

aposentados. 

Maio
Mesa de negociação 

com a Prefeitura 
indica que a gestão 

Greca pretende 
retirar avanços no 
Plano de Carreira 

duramente 
conquistados pela 

categoria. 

Março 
GREVE do magistério 

municipal reúne mais de 
sete mil professores nas 

ruas de Curitiba e consegue 
arrancar respostas 

concretas da gestão. 

dezeMbro 
Com a pressão da 

categoria, Prefeitura 
aceita a inclusão 
dos aposentados 
na correção das 

distorções.  

Julho
Prefeitura envia lei de 

reformulação do Plano 
de Carreira para a Câmara 

dos vereadores, mas 
descumpre acordo e 

parcela a implementação 
do plano em dois anos, em 

vez de enquadramento 
imediato.  

dezeMbro
Prefeito Gustavo Fruet 

adia de forma arbitrária e 
ilegal o enquadramento dos 
professores municipais no 
novo Plano de Carreira e a 

transição para a nova tabela 
de vencimentos. 

Julho
As direções do 

SISMMAC e 
SISMUC marcam 
presença na SEP 
para denunciar o 
congelamento do 
Plano de Carreira 

dos servidores 
municipais. agosto 

Professores vão 
às ruas em GREVE 
para lutar pela redução do 
prazo para implementação 
do Plano de Carreira, 
mas não conquistam o 
enquadramento imediato. 

Maio
Lançamento do 
Congelômetro, 
ferramenta que 
calcula as perdas 
sofridas pelas 
professoras e 
professores da 
rede devido ao 
congelamento da 
data-base e do 
Plano de Carreira da 
categoria. 
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Junho
Em meio a protestos e bombas 
na Ópera de Arame, vereadores 
aprovam o pacotaço de Greca, 
que congela o Plano de Carreira 
dos servidores municipais. 
De acordo com a nova lei, os 
efeitos funcionais e financeiros 
desses procedimentos deverão 
ser retomados até 31 de 
dezembro de 2019. 
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Maio
Professoras e professores 
municipais protestam contra o 

congelamento da 
valorização, 

do Plano de 
Carreira, da 

data-base e 
contratações. 

2019


