
O SINDSESP protocolizou no dia 18/12/2009 a pauta de 
reivindicações para a Campanha Salarial 2010, aprovada em 
Assembléia e solicitou uma reunião para discutir as demandas da 
categoria, especialmente o reajuste salarial que, conforme resposta 
da Administração em 2009, seria em Janeiro deste ano.

Mesmo com a cobrança intensa da diretoria do SINDSESP, a 
administração, em mais uma clara demonstração de desrespeito ao 
servidor e seus representantes, não encontrou tempo para receber o 
SINDSESP para discutir a pauta.

A diretoria do SINDSESP repudia esta ofensa clara à democracia 
por parte da Administração Municipal e agradece à Câmara de 
Vereadores pela Indicação nº 12, de 01 de fevereiro de 2010 onde 
todos os vereadores manifestam o apoio ao servidor público municipal 
e às reivindicações da pauta de negociações.
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Resumo da Pauta de reivindicações
1. Criação da Mesa de Negociação Permanente com membros do 
Sindicato, Prefeitura e Câmara.
2. Alteração da Lei Municipal 230 da data-base de maio para janeiro 
conforme acordo de 2009 e mudança do índice do INPC para o 
salário mínimo.
3. Reajuste de 15% referente ao INPC e perdas acumuladas.
4. Pagamento de insalubridade referente ao pó de giz ou imediata 
substituição dos quadros pelos de pincel.
5. Implantação do piso salarial nacional da educação.
6. Encaminhamento à Câmara do plano de cargos e salários da 
educação até 31 de março de 2010. 
7. Mudança de nível dos motoristas e agentes administrativos.
8. Pagamento de auxílio-alimentação  no valor de R$ 140,00 
mensais.
9. Fornecimento de desjejum (lanche) aos operacionais.
10.  Eleição de diretores por  Lei e não por Decreto.
11. Licença Maternidade de 180 dias.
12. Fornecimento de protetor solar e equipamentos de proteção 
individual adequados, além de cones de sinalização e carrinhos de 
gari aos operacionais que laboram expostos ao sol.
13. Licença remunerada de 5 dias para luto para falecimento de 
irmãos, sogro e sogra, 3 dias para avô, avó, tio e tia e 1 dia para 
comemorar o próprio natalício.
14. Realização de perícia técnica para corrigir a insalubridade e 
periculosidade até maio de 2010.
15. Ampliação da licença classista a mais um diretor do SINDSESP.

Importante!
 O SINDSESP está convidando os seguintes servidores, 
sindicalizados ou não, para  entrarem em contato com a Diretoria 
através do telefone 3251.5023:
1. Todos que recebem adicional de insalubridade;
2. Todos os efetivos que completaram mais de 5 anos de exercício;
3. Todos os aprovados no concurso público 01/2007 que ficaram 
dentro das vagas do edital referente aos cargos de Auxiliar de 
Serviços Gerais e Professor e que não foram empossados.


