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NOTA DE REPÚDIO 

 
 O SINPROSAN através de sua Comissão de Negociação vem a público lamentavelmente 
repudiar o resultado da reunião com a Secretária Municipal de Educação do Município de Santarém 
ocorrida no dia 23 de janeiro de 2018, as 16h, nas dependências da SEMED, uma vez que esta 
comissão viu o descumprimento por parte do governo dos pontos de negociação que já haviam 
avançados em reuniões anteriores. 
 

Dos Desacordos: 
a) Informática Educativa: Não se chegou a nenhum acordo sobre a lotação dos profissionais do 

Laboratório de Informática, mesmo a Comissão de Negociação do SINPROSAN tendo lançado 
ao governo em reunião anterior propostas a respeito deste ponto que contemplavam tal 
categoria e que foi sinalizado pelos assessores da Secretaria de Educação que aceitariam 
essas propostas; 

b) Lotação dos Efetivos: Na reunião de hoje o governo lançou a proposta de inicialmente só 
lotar os profissionais da educação (professores) com somente 100 horas no mês de fevereiro, 
desrespeitando o que já se tinha firmado em reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2018 no 
Gabinete do Senhor Prefeito Nélio Aguiar onde ele deixou bem claro que a prioridade de lotação 
no ano letivo de 2018 seria dos efetivos, os quais deveriam ser lotados com 200 horas dentro 
de sua atuação de docência, independente do mês que iniciariam as aulas; 

c) Portaria de Lotação Nº 019 de Janeiro de 2018: Percebe-se que a portaria vai de encontro 
as leis que regulamentam a Educação Básica no Brasil, bem como a Lei de Gestão Democrática 
das Unidades de Ensino do município de Santarém prioritariamente no que se refere à 
modulação das unidades de ensino. A Portaria fere ainda no que diz respeito à lotação dos 
profissionais que atuam na Informática Educativa quando usa o termo “Instrutor de Informática 
com apenas o ensino médio regular”, o qual não está contemplado nos cargos que 
compõem a matriz curricular da educação básica; 

d) Calendário Letivo de 2018: Em reunião ocorrida no dia 18 de janeiro com assessores da 
Secretaria de Educação, foram lançadas duas propostas de calendário escolar, são elas: I- 
Início das aulas para o dia 26 de fevereiro de 2018, com 14 sábados letivos e término no dia 28 
de dezembro, totalizando 200 dias letivos; II- Início das aulas no 1º de março de 2018, com 17 
sábados letivos, término no dia 28 de dezembro, totalizando 200 dias letivos. A Comissão de 
Negociação lançou então a proposta de iniciar o ano letivo dia 1º de março, com 7 sábados 
letivos, término no dia 28 de dezembro, totalizando 190 dias letivos, os quais contemplam 95% 
de dias. Esta proposta foi aceita pelo governo, ficando acertado que em assembleia da 
categoria no dia 25 de janeiro, seria votada a aprovação ou reprovação desta sugestão de 
calendário. E hoje o calendário escolar colocado pelo governo para vigorar no ano letivo de 
2018 foi o que traz o início das aulas para o dia 1º de março, com término dia 28 de dezembro, 
totalizando 200 dias letivos, com 17 sábados letivos, os quais não serão pagos horas extras; 

 
Em virtude desses desacordos convocamos todos os profissionais da educação a se 

fazerem presentes na Manifestação que ocorrerá no dia 24 de janeiro de 2018, com 
concentração às 7:30 na sede do SINPROSAN! Uma vez que nosso dever lutar pelos nossos 
direitos! 

 
Santarém, 23 de janeiro de 2018 

 
Comissão de Negociação do SINPROSAN 


