
Todas as vezes que se argumen-
ta a necessidade de requalificar 
serviços, vislumbra-se (ainda que 
com desconfiança) a possibilida-
de de sanar problemas, resolver 
conflitos e avançar. Quando essa 
proposta se apresenta após o 
tempo do diagnóstico, aumen-
ta-se a esperança que venha 
finalmente colaborar positi-
vamente no trato de questões 
sensíveis, presentes no cotidiano 
da prestação dos serviços públi-
cos das áreas sociais. Quando 
o argumento é falso, carente do 
diagnóstico (principalmente do 
diálogo com quem vive e faz o 
serviço), frustra-se a expectativa, 
retira-se a esperança e sinaliza-se 
o desmonte do sonho afiançado 
na garantia do direito. 

Desde o mês de agosto do ano 
de 2016, vivenciamos no país a 
ascensão do conservadorismo re-
acionário, que golpeia os direitos 
e garantias constitucionais na 
esfera do Estado Brasileiro. Esse 
processo político, instituído no 
governo federal, tem violentas 
repercussões também na esfera 
estadual e se acentua no mu-
nicípio, em todos os aspectos 
decisórios na implantação das 

políticas públicas, porém de 
forma mais acovardada, quando 
incide sobre o não acesso das 
camadas mais empobrecidas ao 
direito à assistência social e à 
saúde. A Lei Complementar nº 
101/2017, aprovada num cenário 
de guerra, dentro da Ópera de 
Arame, reproduz aqui na cidade 
de Curitiba o esfacelamento do 
fundo público, principalmente 
para custear os serviços neces-
sários para atender aos mais 
pobres e a significativa parcela 

da população da cidade. Reduzir 
investimentos e limitar as contra-
tações de servidores significa, na 
prática, fechar portas aos doen-
tes, negar remédio e alimento aos 
trabalhadores, abandonar o povo 
“à sorte das ruas”. Se sobreviver 
na rua não é simples e NUNCA 
foi “vida fácil”, como será sem 
o abrigo, sem o acolhimento do 
condomínio social, sem a Casa 
de Mulheres e LBT, sem o ônibus 
do INTERVIDAS?

Imagem de arquivo.
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São ações que concretizam fina-
listicamente o “vínculo rompido” 
para quem já vive a fragilidade 
da desesperança em si e nos 
semelhantes. Aqui, vivemos o 
desmonte de políticas públicas já 
estruturadas, com franco e des-
carado apelo para que a caridade 
individual assuma o dever do 
gestor público em administrar 
a cidade e prover serviços para 
aqueles que mais precisam.

Exemplos não nos faltam dessa 
opção: A precarização dos servi-
ços é batizada na esfera federal 
com o nome “Criança Feliz”. O 
Executivo Municipal adere a esse 
descalabro, que se propõe a to-
mar o lugar da Educação Infantil 
pública, gratuita, acessível e de 
qualidade, substituindo o cuidar 
e educar, pedagogicamente e 
profissionalmente planejado em 
ambiente seguro, por visitações 
de leigos, precariamente vincula-
dos, com abordagens de caráter 

disciplinador da pobreza, que 
nos permite vislumbrar, tragica-
mente, o reforço de práticas de 
comportamentos violadores de 
direitos, aprofundando a desi-
gualdade de gênero e o reforço 
de papéis tradicionais no âmbito 
e contexto das famílias.

Cada vez mais, as opções gover-
namentais na capital desenham a 
desconstrução do controle social, 
a fragilização da autonomia e 
independência dos parceiros na 
execução dos serviços, desres-
peitando a bagagem constituída 
em anos de avaliação e expe-
riência consolidada, descrita 
nos desejos expostos em planos 
decenais para o aprofundamento 
das políticas públicas, com vistas 
à universalização e democrati-
zação do acesso. Ao contrário, 
retrocedemos no cenário do 
assistencialismo e da filantropia 
como prática institucional.

Consideramos importante, para 
qualquer análise, que não desvie-
mos o olhar do todo para enten-
der as partes aqui focalizadas. 
As circunstâncias que permitem 
abreviar a democracia no país, 
com apoio de grandes grupos 
de comunicação, forjam o lugar 
de mando de grupos hegemoni-
zados pelo capital, que tendem 
a ampliar seu poder e riqueza, 
suprimindo o debate, isolando 
descontentamentos e reprimindo 
violentamente vozes contrárias 
ao rumo dessa ordem. Isso tudo 
se vê por aqui ou não é coinci-
dência que se instaura, em pleno 
século XXI, o mais inacreditável 
MONITOR DE DOUTRINA-
ÇÃO, inventado por um veículo 
de comunicação de massas?   

Somos parte da resistência, 
precisamos somar para ter vez e 
voz e ainda sonhar construir um 
mundo socialmente justo.

Educação não é despesa, é
investimento social

Defender a educação como a 
principal ferramenta de trans-
formação social tem se tornado 
cada vez mais comum nos dis-
cursos de lideranças políticas. No 
entanto, na maioria das vezes, 
esses discursos são vazios e de-
magogos. Na prática, para alguns 
gestores públicos, a educação 
é vista apenas com a frieza dos 
números estatísticos, contábeis 
e orçamentários; o poder trans-
formador e emancipatório da 
educação fica de lado e, diante de 
alardes da necessidade de redu-
ção de gastos públicos, propõe-se 
medidas que precarizam a quali-
dade do ensino.

Sem o trabalho de uma audito-
ria especializada que pudesse 
comprovar a necessidade de 
cortes tão drásticos no orça-
mento do município, o arcaico 
e vago discurso de recuperação 
fiscal adotado pelo Prefeito 
Rafael Greca quer atingir, agora, 
a educação. A Secretaria Mu-
nicipal de Educação encami-
nhou ao Conselho Municipal 
de Educação (CME) pedido de 
deliberação que pretende, den-
tre outras medidas, aumentar o 
número de alunos por professor 
na rede municipal. Porém, as 
justificativas para alterações no 
sistema de educação municipal Imagem de arquivo.
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Reunião realizada no dia 06/12/17. Imagens: Andréa Rosendo.

não tratam de temas da educação 
propriamente dita. A Prefeitura 
de Curitiba, ao olhar para a edu-
cação, está vendo apenas dados 
financeiros, deixando de lado o 
que realmente importa quando 
o tema é este: proporcionar uma 
educação pública e de qualidade 
a todos e todas.

A gestão municipal está prio-
rizando dados econômicos em 
detrimento dos seres humanos, 
prática que compromete so-
bremaneira o futuro de nossas 
crianças. Não podemos esquecer 
que tudo isso está interligado 
com o retrocesso nos direitos dos 
servidores públicos municipais, 
especialmente, na área da edu-
cação, das professoras e profes-
sores, já que além do congela-
mento do plano de carreira e das 
remunerações, da ausência do 
reajuste inflacionário, terão, ain-
da, sobrecarga de trabalho com 
um número maior de crianças 
em cada sala de aula.

A mudança proposta pela 
Prefeitura Municipal de Curi-
tiba gerou intensos debates no 
Conselho Municipal de Educa-
ção. Na última reunião, ocorrida 
em 06/12/2017, o CME acatou 
o pedido de vistas da Conse-
lheira Maria Iolanda Fontana, 
representante das Instituições de 
Ensino Superior de Curitiba For-
madoras do Magistério. O tema 
deverá voltar à pauta do Conse-
lho em fevereiro de 2018.

Oferecer educação pública 
universal e de qualidade é dever 
e obrigação do Estado Brasi-
leiro, constituindo-se em uma 
das mais importantes políticas 
públicas nacionais. Como tal, 
precisa ser planejada e executa-
da com prioridade, tendo como 
foco a formação humana e plena 
de meninos e meninas, homens 
e mulheres. Além disso, a gestão 
da educação pública no Brasil 
deve ser democrática, como 
manda a Constituição Federal.

Para isso, a atuação do Conse-
lho Municipal de Educação na 
definição das políticas públicas 
educacionais em Curitiba é 
fundamental, visando garantir 
a participação de toda a socie-
dade na gestão da educação 
municipal. O referido Conselho 
é órgão de controle social, tem 
caráter permanente e autônomo, 
exercendo funções normativas, 
deliberativas, consultivas, fiscali-
zadoras e mobilizadoras.

O debate acerca das propostas de 
mudanças para a educação está 
sendo feito com muita responsa-
bilidade e aprofundamento pelo 
CME. É preciso, porém, que suas 
decisões, orientações e posicio-
namentos sejam respeitados pelo 
Executivo, do contrário, esta-
remos vivendo em um regime 
autoritário. É preciso humanizar 
os números do orçamento públi-
co de Curitiba. A educação deve 
ser vista como investimento no 
futuro, não como gasto. 
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13º salário de vereadores pode custar
R$ 2,8 milhões aos contribuintes

O pagamento do 13º salário 
aos vereadores e vereadoras de 
Curitiba voltou a ser debatido 
na Câmara Municipal no ano 
de 2017. Mantendo a coerência 
e defendendo a aplicação dos 
recursos públicos em políticas 
que melhorem a vida dos curiti-
banos e curitibanas, o Mandato 
da Vereadora Professora Josete 
reafirmou sua posição contrária 
a tal pagamento.
 
Os vereadores e vereadoras 
recebem por subsídio, isto é, por 
remuneração única e fixa men-
sal, sem direito a fundo de garan-
tia por tempo de serviço, horas 
extras, dentre outros adicionais, 
conforme estabelece a Constitui-
ção Federal. Portanto, se a pró-
pria Constituição determina uma 
forma diferente de remuneração, 
defendemos que estender o direi-
to ao 13º salário aos vereadores 
e vereadoras é criar privilégios 
e aplicar mal os recursos públi-
cos, especialmente na cidade de 
Curitiba, tão carente de políticas 
públicas para as pessoas.
 
De acordo com o Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, 
o pagamento do 13º salário e 
abono de férias aos prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores pode 
custar aos cofres dos municí-
pios paranaenses em torno de 
R$ 41,3 milhões por ano. Os 
dados disponíveis no Portal da 
Transparência da Câmara de 
Curitiba apontam que o órgão 
gastará cerca de R$ 2,8 milhões 
com o pagamento de 13º salário 
nesta legislatura, que termina em 
dezembro de 2020.

O golpe parlamentar levado a 
cabo em 2016 - engendrado e 
executado com o apoio da gran-
de mídia, do capital financeiro e 
de parte do empresariado -, que 
levou ao afastamento da Presi-
denta eleita democraticamente 
em 2014, está impondo ao povo 
brasileiro as consequências mais 
severas que se pode imaginar, 
como altíssimo índice de desem-
prego, achatamento de salários, 
ataques aos direitos sociais 
garantidos na Constituição de 
1988 e, principalmente, retirada 
de direitos dos trabalhadores e 
trabalhadoras.

Neste contexto, beneficiar agen-
tes políticos é um ato vergonho-
so, além de configurar também 
um insulto à democracia repre-
sentativa. Quando os mandatos 
conferidos pelo povo são utili-
zados para criar benefícios aos 
mandatários, a democracia é 
ferida de morte.

Em dezembro de 2011, o paga-
mento do 13º salário aos verea-
dores e vereadoras curitibanos 
foi alvo de debates no parla-
mento municipal e na sociedade 
civil, com grande repercussão 
nos meios de comunicação. Na 
ocasião, fomos enfáticos ao votar 
contra o benefício. Além dis-
so, apresentamos emenda, que 
tornava obrigatória a vincula-
ção do reajuste do subsídio dos 
vereadores e vereadoras à infla-
ção. Infelizmente, prevaleceram 
os interesses corporativistas de 
alguns e o nosso posicionamento 
foi vencido.
 
Passados exatos seis anos daque-
le embate, o Mandato da Verea-
dora Professora Josete mantém 
firmes as convicções e a intran-
sigente defesa da igualdade e do 
Estado Social e Democrático de 
Direito. Estado de Direito para 
todos e todas, não de privilégios 
para poucos.

Imagem: Rodrigo Fonseca | Câmara Municipal de Curitiba.
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Ao assumir a Prefeitura de Curi-
tiba, a equipe do Prefeito Rafael 
Greca propagou o discurso de 
que os cofres municipais estavam 
zerados e, além disso, havia uma 
dívida de R$ 1,27 bilhão, que 
os assombrava. Portanto, seria 
necessário um choque de gestão 
capaz de reorganizar as contas 
municipais. Inicialmente, foi 
apresentada à população a ante-
cipação do aumento da tarifa do 
transporte coletivo (o aumento 
foi anunciado no final de janeiro 
ao invés de final de fevereiro) 
que, segundo o Prefeito, teria o 
objetivo de renovar parcialmente 
a frota do transporte coletivo, 
porém, a renovação ocorreu 
somente em dezembro, com a 
entrega de dez novos ônibus.

Logo no início, ao apresentar 
o resultado das contas muni-
cipais do 4º trimestre de 2016, 
o atual Secretário de Planeja-
mento, Finanças e Orçamento, 
Vitor Puppi, relatou as enormes 
dificuldades pelas quais a gestão 
estava passando e que, desse 
modo, seria necessária e funda-
mental a colaboração e aprova-
ção do Legislativo para colocar 
a Prefeitura no rumo certo. Ora, 
a maioria do Legislativo pron-
tamente atendeu ao pedido da 
gestão e, praticamente sem nada 
questionar e discutir, aprovou 
um rol de leis que mudariam os 
rumos do Executivo, ou melhor, 
do serviço público municipal, es-
pecificamente, a vida do servidor 
público municipal.

Embarcados nas falácias neoli-
berais de que o Estado é inchado 
e ineficiente e que, portanto, o 
ideal e urgente seria cortar as be-
nesses do servidor público, tendo 
em vista que este é considerado 
o grande vilão das contas públi-
cas, durante o primeiro semestre 
foram protocolados diversos 
Projetos de Lei que variavam 
entre aumento de impostos e ta-
xas, congelamento dos planos de 
carreira, aumento de 11% para 
14% na alíquota de contribuição 
dos servidores e servidoras para 
o Instituto de Previdência dos 
Servidores Municipais (IPMC) e 
a retirada de R$ 700 milhões do 
IPMC para a Prefeitura. Deno-
minado de “pacote de maldades” 
ou “pacotaço”, esse conjunto de 

VERDADES E MENTIRAS

Policiais e manifestantes entram em confronto durante votação do pacotaço. Imagem: Daniel Castelano/ Estadão Conteúdo.

05



Projetos de Lei se tornaria um 
marco traumático na gestão pú-
blica municipal de Curitiba.

Após vários embates e confron-
tos, com forte aparato e violência 
policial, a gestão impôs, sem dó 
e nem piedade, o castigo àqueles 
que um dia ousaram estudar, 
passar no concurso e dedicar 
suas vidas ao serviço público. Em 
poucos dias, estas pessoas viram 
suas carreiras serem jogadas no 
lixo, foram acusadas de causar 
o rombo nas contas do Execu-
tivo e destinadas a viver sem a 
reposição salarial de acordo com 
a inflação. Conforme as palavras 
proferidas pelo prefeito Rafael 
Greca, “seremos criativos na 
crise, operosos nas dificuldades e 
firmes nos propósitos”.

Considerando as afirmações do 
Executivo, é oportuno que anali-
semos algumas contas da Prefei-
tura, como as principais receitas 
e despesas correntes, para que 
possamos compreender melhor 
as manifestações e a forma de 
governar da atual gestão munici-
pal. Nas receitas correntes estão 

incluídos os impostos, taxas e 
transferências correntes. Nas 
despesas correntes encontram-se, 
principalmente, o pagamento de 
salários e encargos sociais, juros 
e encargos da dívida, assim como 
os recursos necessários à manu-
tenção da estrutura funcional.

Observando o gráfico abaixo, 
podemos verificar que as princi-
pais receitas municipais sempre 
apresentaram crescimento ao 
longo dos últimos cinco anos, 
com uma pequena retração do 
Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI) nos dois últimos 
períodos e do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) no último perío-
do. Portanto, apesar da crise eco-
nômica, até o momento, Curitiba 
não sofreu grandes perdas nas 
receitas correntes apresentadas.

Todavia, apesar dos dados 
estarem presentes no Portal da 
Transparência, insiste-se em 
afirmar que a capital precisa de 
grandes ajustes fiscais. Nesta to-
ada, em julho de 2017, a Câmara 
Municipal de Curitiba aprovou 
a Lei de Responsabilidade Fiscal 

Municipal (LRFM 101/2017), 
cujo objetivo fundamental é cor-
tar as despesas correntes (enten-
da-se plano de carreira, reposi-
ção salarial e demais vantagens, 
contratação de pessoal, entre 
outros) até que a situação finan-
ceira do município melhore.

O artigo mais polêmico, e que 
demonstra em sua essência 
toda a intenção do Executivo, 
aponta que o gasto com pessoal 
não poderá ultrapassar 80% do 
crescimento da receita corrente 
líquida. Ou seja, se as receitas 
não melhorarem e as despesas 
não diminuírem, o servidor 
público não terá mais crescimen-
to na carreira profissional e nem 
reposição salarial como, de fato, 
aconteceu neste ano.

Porém, como fazer para que as 
receitas aumentem e as despesas 
diminuam? No entendimento 
neoliberal da equipe econômica 
da gestão Rafael Greca, a solução 
é diminuir os serviços prestados 
à população, aumentar impostos 
e mudar o regime previdenciário 
e assistencial junto aos servido-
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• Lei Complementar 104/2017 - Desvinculação da cobrança da taxa de lixo do IPTU;

• Projeto de Lei 002.00030.2017 (aguardando sanção) - Aumento da alíquota de ISS para alguns serviços;

• Projeto de Lei 002.00031.2017 (aguardando sanção) - Aumento da alíquota de ITBI;

• Lei Complementar 105/2017 - Mudança no valor da Planta Genérica de imóveis, o que acaba elevando o 
valor do IPTU (PL 002.00028.2017);

• Aumento da tarifa do transporte coletivo;

• Substituição de 400 professores por estagiários;

• Permissão para que as Organizações Sociais (OS’s) gerenciem equipamentos de educação e saúde (PL 
005.00308.2017) – Suspenso pela justiça até o momento (alteração na Lei 11.406/2005);

• Lei Complementar 101/2017, que limita o gasto com pessoal (interferindo diretamente na contratação de 
novos funcionários e diminuindo a qualidade dos serviços prestados, já que muitos profissionais estão se 
aposentando);

• Lei 15.072/2017 - Mudança no regime de Previdência Social, criando a Previdência Complementar;

• Lei 15.042/2017 - Aumento na contribuição da alíquota do IPMC;

• Cancelamento de pagamento de medicação para servidores e servidoras que possuam doenças graves;

• Aumento do número de crianças por sala de aula e diminuição do número de professores;

• Lei 15.091/2017 - Parcelamento de dívidas junto ao IPMC;

• Decreto 1.269/2017 – Retira valores do IPMC sem que seja necessário realizar aporte de 11% pela Prefeitura 
Municipal.

PRINCIPAIS MUDANÇAS

res e servidoras. Para tanto, neste 
ano já foram aprovados projetos, 
decretos ou portarias que con-
templam as propostas da Prefei-
tura, conforme quadro abaixo.

Mesmo que essas ações sejam 
apresentadas de uma forma mais 
resumida, é possível observar 
que as normas citadas afetam 
diretamente a população curiti-
bana assalariada, seja no aumen-
to dos impostos e taxas ou na 
prestação dos serviços.

Em contrapartida, os mesmos 
critérios não parecem ser ado-
tados para todos os segmentos 

que negociam com a Prefeitura. 
Apesar de garantir que está com 
problemas financeiros, a ges-
tão: gastou R$ 16 milhões para 
comprar terrenos da URBS (PL 
005.00364.2017), com o objetivo 
de ajudar a sanar as contas da 
empresa (que há algum tempo 
tem dado prejuízo); renovou 
contrato milionário com o 
Instituto Cidades Inteligentes 
(ICI) sem novos concorrentes; 
perdoou uma dívida de R$ 15 
milhões do Estado, provinda da 
época da Copa do Mundo; tem 
utilizado brechas na lei para re-
novar grandes contratos sem lici-
tação e, sem pudor algum, lança 

editais de licitação para forneci-
mento de refeições caríssimas ao 
Executivo Municipal.

No tocante às despesas, a pre-
visão orçamentária para 2018 
propõe aumento de, aproxima-
damente, 50% nos gastos com 
publicidade e diminuição de 
investimentos em áreas primor-
diais, como saúde, recursos hu-
manos, educação, obras públicas, 
trabalho e emprego, trânsito e 
habitação de interesse social. 
Diante de tudo isso, paira a dú-
vida: o estado mínimo da receita 
neoliberal é para quem?

Informativo do Mandato da Vereadora Professora Josete - Endereço: Câmara Municipal de Curitiba, Rua Barão do Rio Branco, s/nº. CEP: 80010-
902. Telefone: (41) 3350-4603. Email: professora.josete@cmc.pr.gov.br; facebook.com/profjosete. Jornalista responsável: Juliana Horning. Pres-
tação de Contas - A CMC fornece aos gabinetes materiais de escritório, além de remessa postal e cotas para cópias/xerox. Temos à disposição 
um carro Renaut Sandero 1.6 e 200 litros de combustível por mês. O  salário bruto da vereadora é de R$ 15.156,70. Considerando os descontos do 
IPMC, ICS e o IR, o valor líquido é R$ 10.173,22. A soma dos salários de todos os assessores do gabinete é de, aproximadamente, R$ 41 mil (líquido).
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