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Quarta-feira  

Projeto de Lei isenta professores de pagar  
imposto de renda 

O senador Sérgio Petecão 
(PSD-AC) encaminhou Projeto 
de Lei  3.018/2021 de sua autoria 
que modifica a legislação sobre o 
Imposto de Renda (IR).  O PL 
propõe acrescentar à lista de 
isenções a remuneração da ativi-
dade de professor(a) em todos os 
níveis na educação infantil, fun-
damental, médio e superior, des-
de que esteja em exercício efeti-
vo da função. 

De acordo com a justificati-
va do projeto, seguiriam sujeitos 
à tributação as remunerações e 
rendimentos gerados por outras 
atividades. 

O senador destaca que que 
o piso salarial do magistério está 
acima da faixa de isenção do IR, 
de modo que mesmo os professo-
res do ensino fundamental estão 
sujeitos ao recolhimento do im-
posto. “Nossa ideia é beneficiar 
os professores ora em efetivo 
exercício e incentivar o maior 
número possível de pessoas a 
migrar para o magistério”, expli-
ca Petecão. 

Para o presidente do Sindi-
cato dos Servidores Públicos no 
Estado do Maranhão, Raimundo 
Pereira essa é uma importante 
iniciativa para aliviar a pressão 
inflacionária no orçamento da 
categoria que já vem sofrendo 
por mais de cinco anos sem qual-
quer reajuste em seus vencimen-
tos por conta da Emenda Consti-
tucional 95 que congelou os in-
vestimentos do governo e conse-
quentemente os salários dos ser-
vidores por 20 anos. 

“Além da tabela de IR es-
tar muito defasada, os professo-
res como todos os servidores 
públicos estão há mais de cinco 
anos sem reajuste salarial e es-
se PL pelo menos ameniza as 

perdas salariais”, 
disse Raimundo 
Pereira. 

A justificati-
va do projeto tam-
bém menciona o 
PNE, aprovado 
em 2014. O plano 
estabeleceu entre 
suas metas um 
prazo de seis anos 
para a equipara-
ção do rendimen-
to médio dos pro-
fessores com o de 
profissionais com 
escolaridade equi-
valente. Porém, 
segundo estatística da plataforma 
Observatório do PNE relativa a 
2020, o salário dos professores 
alcançava somente 78,5% da mé-
dia. 

“Dadas as dificuldades de 
avançar de modo mais consisten-
te no cumprimento dessa meta, a 
isenção que propomos poderá 
contribuir para a valorização do 
ofício docente, inclusive na edu-

cação superior”, concluiu Sérgio 
Petecão. 

Ajude a aprovar esse Proje-
to de Lei votando na consulta 
pública disponível no Portal e-
Cidadania, onde é possível se 
posicionar a favor da aprovação. 
 

Participe através do  
Link para votar: 

www12.senado.leg.br/ecidadania 

 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=149624&fbclid=IwAR3dnlbmYC7QzL_Sza2zFzMBiUl8ZbgaQ5F4LM46qJhYGwfqR6NoE_w9Jtk
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"Abacaxi com casca": 
PEC 32 desagrada até base governista 

Mais um dia de lutas 
contra a proposta de Bolsona-
ro-Guedes terminou vitorioso. 
Mais uma vez a reunião da 
Comissão Especial que analisa 
a PEC 32 foi adiada e remar-
cada para essa quarta-feira, 
22, às 16h. A pressão contra a 
PEC 32, da reforma Adminis-
trativa, segue também amanhã 
a partir das 14h em frente ao 
Anexo II da Câmara dos De-
putados. 

O secretário-geral da 
Condsef/Fenadsef, Sérgio Ro-
naldo da Silva, faz um balanço 
positivo da jornada de luta. 
"Fizemos uma pressão impor-
tante com apoio dos nossos 
sindicatos filiados, centrais 
sindicais, movimentos popula-
res nos aeroportos e na Câma-
ra dos Deputados". Para ele, a 
base governista está com um 
"abacaxi com casca" nas 
mãos.  

O relator da proposta na 
Comissão Especial está pre-
parando a 3ª versão de seu 
relatório. Há uma informação 
circulando nos bastidores de 
que o presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira, 
cogita levar a proposta para 
votação direto ao Plenário 
sem passar pela votação da 
Comissão Especial. 

 
PEC 32: 'uma das piores pe-
ças legislativas' da história 

 
"Querem aprovar a todo 

custo uma PEC que desagrada 
a gregos e troianos", frisou 
Sérgio Ronaldo. Nem mesmo a 
base governista tem acordo 
sobre a proposta. Segundo 
consultor do Senado, Luiz Al-
berto dos Santos, a atual ver-
são se mantém “desnecessária 
e prejudicial ao serviço públi-
co”, além de ser classificada 

como "uma das piores peças 
legislativas jamais submetidas 
ao Congresso”.  

A pressão vai continuar. 
"Não vamos dar sossego a es-
ses que querem roubar nossos 
direitos e aniquilar com os ser-
viços públicos", reforçou Sér-
gio. "Vamos estar na cola de-
les. A mobilização está surtin-
do efeito", complementou. 

Compartilhe e pressione 
deputados da Comissão Espe-
cial para que votem NÃO à 
PEC 32. Acesse o site Na 
Pressão e mande seu recado 
para os deputados. É  rápido e 
você pode pressionar os par-
lamentares de qualquer lugar 
pelo WhatsApp, e-mail ou 
telefone. O recado aos depu-
tados continua sendo um 
só: votou PEC 32, não volta! 
#PEC32Não #VotaPEC32NãoVolta 
#CancelaAReforma. 

Condsef/Fenadsef 

https://napressao.org.br/campanha/diga-nao-a-reforma-administrativa
https://napressao.org.br/campanha/diga-nao-a-reforma-administrativa
https://napressao.org.br/campanha/diga-nao-a-reforma-administrativa

