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Senhoras vereadoras e senhores vereadores

Retirada do PL 621/16! Reajuste de 19,2% JÁ!
O Sindsep denuncia o descaso contra os servidores públicos aplicados pelo governo, 
do ex-prefeito João Doria e agora representado pelo prefeito Bruno Covas, que insiste 
em manter o PL 621/16 e o absurdo reajuste de 0,01%. Recentemente na Greve dos 
100 mil os servidores paralisaram suas atividades em protesto e estão dispostos a 
retomar as paralisações caso não prosperem as negociações.

Mesmo após o projeto 621/16 ser suspenso por 120 dias o Governo diz, em alto e bom 
tom, que contará com apoio dos legisladores para aprovação do projeto que prejudi-
ca diretamente todos os trabalhadores com perda de direitos e diminuição de salários. 
Reiteramos nosso pedido de retirada integral do PL 621/16.

Os parlamentares bem sabem da necessidade de recomposição salarial. Prova disto é 
o reajuste que receberam os funcionários da Câmara Municipal e os próprios vereado-
res, o que demonstra que não há crise orçamentária na Prefeitura de São Paulo. Apela-
mos à coerência de reajuste para todos os trabalhadores e, para tanto, pedimos 19,2% 
de reajuste (5,3% de maio de 2016 a abril de 2017; 2,9% de maio de 2017 a abril de 
2018; aumento real de 10%; totalizando 19,2%, conforme índices ICV-DIEESE), rom-
pendo assim com a política de 0,01%.

As mesas de negociação do SINP (Sistema de Negociação Permanente) não têm alcan-
çado seus objetivos. O Governo não quer negociar e já deixou claro que toda negocia-
ção ocorrerá na Câmara Municipal. Queremos saber qual é a posição de cada vereador?

Existe uma farsa de culpar os salários dos servidores pela falta de investimento na 
cidade. No entanto, as alegações são falsas. O máximo de despesas com pessoal que 
se chegou em 2017, incluindo o que se repassa ao Iprem, foi de 38%. Porcentagem 
que já foi maior há alguns anos. O governo a�rma que teve crescimento de 10% na 
arrecadação do IPTU e do ISS, maiores fontes de receita.

Não há a necessidade da reforma da previdência municipal e existe dinheiro su�ciente 
para realizar os reajustes justos pedidos pelos trabalhadores.

#retira621ja
#reajuste19%ja

CARTA ABERTA
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Estamos paralisados para exigir valorização de nossas carreiras!

Somos trabalhadores dos setores administrativos da Prefeitura. Somos 
mais de nove mil Agentes de Apoio, servidores da carreira de nível básico 
e, mais de sete mil nas carreiras de nível médio, entre assistentes de Gestão 
de Política Públicas (AGPPs) e Assistente de Suporte Técnico (AST), que 
trabalham na Prefeitura, no Hospital do Servidor Público Municipal, Serviço 
Funerário Municipal de São Paulo, Autarquia Hospitalar Municipal e Institu-
to de Previdência Municipal. Além disso, somos mais de 18 mil aposentados 
das carreiras do nível básico e médio.

Somos nós que fazemos a máquina administrativa da Prefeitura Munici-
pal de São Paulo funcionar. 

Em cada atendimento nas subprefeituras, secretarias, nos Hospitais Mu-
nicipais, Unidades Básica de Saúde, Prontos Socorros Municipais ou no 
Serviço Funerário, é um servidor ou servidora destas carreiras que atende a 
população da cidade. 

Estamos, ano após ano, sofrendo uma política de achatamento e desva-
lorização salarial. Nossas carreiras estão paralisadas e nossos salários arro-
chados pela política do prefeito Bruno Covas (PSDB). 

Nós afi rmamos que chega! Queremos valorização de nossas carreiras. 
Exigimos respeito da administração municipal.

Por essa razão, estamos em campanha pela valorização profi ssional 
de todas as carreiras do nível básico e médio, realizando paralisações em 
diferentes unidades para mobilizar os trabalhadores e esclarecer à popula-
ção.  PARAMOS E ESTAMOS EM MOBILIZAÇÃO PARA EXIGIR RESPEITO E 
VALORIZAÇÃO. 

Apoie nossa luta! Ajude a valorizar o servidor público e melhorar os ser-
viços à população paulistana.

Estamos preparando uma paralisação geral dia 19 para garantir nossos 
direitos.

CARTA ABERTA À POPULAÇÃO
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