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    MOÇÃO N° 017/21 

 

 

Senhor Presidente, 

senhores vereadores. 

 

A Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá, através 

de sua Presidente, Verª. Jaqueline Brignoni Winsch, observadas as disposições 

regimentais, vem à ilustre presença de Vossa Excelência, pleitear a apreciação e 

deliberação pelo Colendo Plenário da ASCAMAJA da presente MOÇÃO DE APOIO 

à reivindicação dos trabalhadores(as) da rede estadual de educação pelo cumprimento 

na integralidade da Lei do Piso e que toda a categoria receba o reajuste e a reposição 

inflacionária, incluindo aposentados(as) e funcionários(as), aprovada por unanimidade 

na sessão ordinária de 13.12.2021, apresentando o seguinte conteúdo de mérito e 

postulatório:  

  

Os trabalhadores em educação, desde novembro de 2014, 

não têm reposição inflacionária em seus salários. Com a carestia dos alimentos, 

moradia, vestuário, transporte muitos desses profissionais estão com extrema 

dificuldade para sobreviver.  

Não conceder a inflação fere a previsão constitucional de 

irredutibilidade salarial, pois negar este repasse possui o mesmo efeito prático da 

redução. 

Assim como já ocorrera no início de 2020, quando da 

reforma do plano de carreira dos professores, o que se observa é que o reajuste do PISO 

será, mais uma vez, pago com o próprio salário dos professores, na medida em que será 

absorvida a parcela de irredutibilidade no subsídio, tornando o reajuste inexistente ou 

muito menor do que o anunciado para aposentados(as), professores(as). 

Os(as) funcionários(as) não contemplados na Lei do 

PISO do magistério continuarão sem a reposição da inflação, o que significa uma 

injustiça, imoralidade e desumanidade uma vez que fazem parte da categoria e são 

fundamentais no chão da escola. 

Em vista do exposto, requer-se ao Colendo Plenário da 

ASCAMAJA a deliberação e aprovação da presente Moção de Apoio, para que seja 

enviada ao Governador do Estado, ao Presidente da Assembleia Legislativa e aos 

Deputados Estaduais. 

Sala de Sessões, 14 de dezembro de 2021. 

 

 

Verª. Jaqueline Brignoni Winsch, 
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Presidente da Câmara Municipal de Ibirubá. 


