
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CMC 009/2021 

ASSEMBLEIA DE SETOR – PROFESSORES E PROFESSORAS DE CHAPECÓ  

  

O Presidente da Coordenação Municpal de Chapecó do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço 

Público Municipal de Chapecó e Região – SITESPM-CHR, no uso das atribuições legais do §2° 

do Art. 32, e, na forma dos artigos 34 e 35 do estatuto social da entidade, convoca os 

Professores e as Professoras Municipais de Chapecó para participarem da Assembleia do 

Setor, que realizar-se-á de forma online, no dia 03 de julho de 2021, sábado, 14 horas e 30 

minutos, cujo link de acesso será disponibilizado nos grupos de whatsapp do sindicato e 

também poderá ser fornecido individualmente para quem solicitar no whatsapp da Coordenação 

Municipal de Chapecó – 49 984282781, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

1. Eleger os professores e professoras, associados e associadas do Sindicato, como 

representantes para compor o Conselho dos Representantes Sindicais de Base – CORESBA, do 

Sindicato.  

2. Informe sobre o desconto do SIMPREVI e encaminhamento de luta para que o desconto de 

14% não seja implementado em agosto e que sejam mantidas as alíquotas progressivas. 

3. Informe sobre o reajuste salarial de 2021 e 2022. 

4. Informe sobre os processos de final de ano: efetivos, chamada do concurso e ACTs. 

5. Informe sobre a Reforma Administrativa – PEC 32/2020, que destrói a estabilidade, o plano 

de carreira e a aposentadoria dos Professores/as, e também destrói a democracia e o serviço 

público.  

6. Repassar a conversa que a Coordenação Municipal teve com a Secretária da Educação no dia 

22 de junho, sobre a pauta discutida na última assembleia no dia 10 de junho. 

7. Analisar a situação das aulas no sistema híbrido (presencial, a distância e 100% a distância), 

a proposta da transmissão ao vivo das aulas presenciais e outros problemas presentes. 

8. Aprovar as ações necessárias para enfrentar e combater os problemas colocados.    

 

Chapecó, 30 de junho de 2021. 

 

Lizeu Mazzioni 

Presidente da Coordenação Municpal de Chapecó do SITESPM-CHR 


