
Eu, ...................., brasileira, residente à Rua........................ Professora da Rede Pública Estadual 

matricula número............... RG: .............., CPF:................ Hoje 28-06-2011, conforme 

calendário divulgado pelo Governo do Estado de SC , fui receber meus proventos, depositados 

na conta corrente ..............., da agência .......... do Banco .............à Rua ....................... Ao me 

dirigir ao caixa eletrônico  solicitei um extrato e percebi que meus proventos apresentavam 

um valor de R$ 931,19 ( novecentos e trinta e um reais e dezenove centavos). Chocou-me ver 

este valor, bem abaixo dos meus vencimentos anteriores. Este valor não permite minha 

subsistência durante o mês e não me permite honrar com dívidas mensais de água, luz, 

telefone, alimentação e transporte.  De porte de meu contracheque do mês 6  de 2011, 

observo que a Secretaria de Estado da Educação, na pessoa do Senhor Secretário Marcos 

Tebaldi  e com a autorização do Governador Raimundo Colombo,  autorizou desconto de 23 

dias de faltas, sendo 10 faltas do mês atual e 13 faltas do mês anterior. Estes descontos foram 

responsáveis por uma redução de mais de 1/3 do meu salário. Além disso, houve uma redução 

do valor pago à Regência de Classe, que é um valor percentual, fixo, calculado a partir dos 

meus vencimentos. Este percentual é  e sempre foi, desde que eu ingressei na carreira do 

magistério e até antes, o valor de 25% sobre meu vencimento, conforme contracheque do mês 

5 de 2011.  No contracheque de 06 de 2011, consta com um valor de 17%, diminuindo ainda 

mais meu salário.  Venho aqui oferecer denúncia contra o Estado de Santa Catarina, na pessoa 

do Senhor Governador Raimundo Colombo e o Senhor Secretário da Educação, Sr. Marcos 

Tebaldi, pois entendo que a subtração de minha fonte de renda, sob qualquer argumento é de 

inteira e total responsabilidade destes senhores causando-me danos e transtornos materiais e 

emocionais, ferindo meus direitos constitucionais.  

 

Florianópolis, 28 de junho de 2011-06-28 

 

 

       

 


