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Trabalhadores da Educação de VG continuam  
sofrendo na administração dos Campos 

 Enquanto a Prefeita Lucimar Campos  
inaugura reformas de escolas, anuncia a 
construção de mais 15 CMEIs, 105 milhões 
em execução de obras físicas, investe mais de 
4,5 milhões em praças públicas, enquanto o 
Senador Jayme Campos anuncia que em VG 
são mais de 167 obras em todas as áreas, di-
zendo que em VG está com sobra de dinheiro 
e sugere até empréstimo de R$ 200 milhões 
ao Governo do Estado e o Secretário Silvio 
Fidelis anuncia que, para 2019, a Educação 
receberá a maior fatia dos recursos municipal 
que serão mais de R$ 215 milhões, os/as tra-
balhadores/as da Educação da VG, continuam 
sofrendo, indignados e insatisfeitos com a fal-
ta de justiça, respeito e valorização, pois a 
prefeita tem recursos para tudo, menos pagar 
os direitos trabalhistas dos servidores munici-
pais, que sofrem com um dos piores salários 
da cuiabania e de Mato.  
 Sofrem com o não pagamento dos re-
troativos, 1/3 de hora atividade aos professo-
res que vem sendo negado, sofrem também 
sendo castigados sem o ENQUADRAMENTO 
(já assegurado pela justiça) de mais de 90% 
de todos os trabalhadores que há mais de oito 
anos tem seus processos engavetados, tra-
zendo enorme prejuízos financeiros a esses 
profissionais, onde cada trabalhador/a vem 
sendo lesado/a mensalmente em torno de R$ 
250,00 a R$ 2.500,00. Com isso, a Prefeita 
Lucimar vem subtraindo do salário dos/as ser-

vidores mais de R$ 1 milhão (um milhão de 
reais) por mês. Com esse considerável valor, 
às custas e suor dos/as trabalhadores, fica 
fácil fazer obras e pagar mídia para obter uma 
aprovação da administração nas pesquisas. 
 Além de negar a revisão enquadramen-
to dos profissionais da educação, agora a pre-
feita Lucimar descumpre mais uma vez a le-
gislação garantindo o reajuste de 4,17% - so-
mente aos professores – amargando mais um 
prejuízo aos funcionários da educação”.  
 O Sintep/VG questiona: “se a prefeitura 
tem dinheiro de sobra e até mesmo para em-
prestar para o estado pagar as contas, confor-
me foi anunciado na mídia, deveria antes pa-
gar a dívida que está acumulada com os servi-
dores públicos municipal”. 
 Tudo isso, vem fazendo a gestão da 
Mãe e Mulher Lucimar Campos, que tem a 
sua marca AMAR, CUIDAR E ACREDITAR e 
do Professor Doutor Silvio Fidélis uma das 
mais sofridas administrações para os trabalha-
dores da educação. Nem mesmo as trágicas 
administrações de Murilo Domingos, Tião da 
Zaeli e Walace Guimarães judiaram tanto os 
servidores. Mas é chegada a hora de dar um 
BASTA.!  
 A greve é eminente na rede munici-
pal de VG. Vamos construí-la. Sem diálogo 
e sem negociação - a prefeita Lucimar e o 
Secretário Silvio estão apontando o cami-
nho e apontando para à GREVE. 

ATO PÚBLICO 



1. Os Termos assinados no âmbito do Núcleo de 
Conciliação do TJMT, desde 2015, em que a atual 
administração vem desconsiderando e descumprin-
do estes termos assinados contrariando a Lei 
3.797/12; 
2. A prática da prefeita Lucimar Campos em dife-
renciar a reposição anual de salários entre os pro-
fissionais da carreira, estabelecendo apenas a re-
posição anual conforme Lei do piso aos professo-
res e congelando o salário dos Técnicos, também 
conforme Lei 3.797/12 ; 
3. A necessidade de implementar, conforme o direi-
to dos profissionais na carreira, a atualização do 
enquadramento e o pagamento das diferenças sa-
lariais retroativas à sua data-base que é janeiro 
(Lei 4.093/15); 
4. Que desde 2016 a direção do sindicato vem noti-
ficando a administração, bem como os vereadores 
para a necessidade de previsão orçamentária para 
atualização de salários e pagamentos das diferen-
ças retroativas via revisão do enquadramento; 
5. Que mesmo já tendo previsão orçamentária, a 
administração Lucimar Campos vem protelando a 
revisão do enquadramento conforme atesta o Ori-
entativo n.º 01/2019 da CGM – Controladoria Geral 
do Município, emitido em 05 de fevereiro de 2019 
que atesta sobra de caixa na educação; 
6. Que a direção do Sintep/VG vem insistentemen-
te solicitando audiência para tratar da questão do 
enquadramento, sendo que o Secretário Silvio Fi-
délis não tem dado os encaminhamentos à altura 
das necessidades dos educadores, bem como não 
tem encaminhado negociação junto à prefeita em 
relação direta com os servidores, conforme solicita-
ção da direção da Subsede no Ofício 110/2018; 
7. Considerando que as respostas do Secretário 
aos pontos de pauta são insatisfatórias para a cate-
goria, como atesta a análise do Conselho de Re-
presentantes sobre o Ofício 00310/2019 (publicado 
no site do Sintep/VG); 
8. Considerando, ainda, outros pontos de pauta: 
regulamentação da tabela salarial dos técnicos pa-
ra diferenciar o salário do técnico profissionalizado 
e do não-profissionalizado; revisão da lei gestão 
democrática; revisão do PCCS, estabelecimentos 
de segurança nas unidades escolares no período 
diurno; Definição das regras para por fim aos pro-
blemas de contratação tardia dos profissionais que 
trabalham com estudantes portadores de deficiên-
cias e outros. 
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