
PRÉ-PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES 2017
Esta é uma pré-pauta de reivindicações para a Campanha Salarial 2017 dos servidores de Garuva. Ela 
foi elaborada pela direção do Sinsej para dar início às discussões nos locais de trabalho. Todas as unida-
des devem discutir o assunto, fazendo inclusões e/ou modificações. Estas sugestões precisam ser apresen-
tadas pelo representante de local de trabalho da unidade, na reunião que acontecerá em 16 de fevereiro, 
às 18 horas, na Sede do Sinsej em Garuva. 

Se a sua unidade ainda não tem um representante eleito, basta reunir a equipe, discutir e escolher demo-
craticamente. Uma ata deve ser preenchida e entregue a um diretor do sindicato, diretamente na recep-
ção do Sinsej ou no próprio dia 2 de março. Esta ata está disponível no site do Sinsej ou com os diretores 
que visitam periodicamente os locais de trabalho. 

Cláusulas econômicas
1. Reajuste geral dos vencimentos, conforme Lei Ordinária 1.672/2013 e Art. 37, inciso X da Constituição 
da República Federativa do Brasil.
2. Reajuste de 5% de modo a recuperar parte das perdas salariais históricas da categoria.
3. Revisão mensal dos vencimentos pelo INPC (gatilho salarial).
4. Equiparação do valor do vale-alimentação ao praticado na Câmara de Vereadores.
5. Aplicação integral da Lei 11.738/08 (Piso Salarial do Magistério), inclusive no tocante à hora-ativida-
de.
6. Garantia de acesso a cursos de capacitação, graduação e pós-graduação durante o estágio probató-
rio.
7. Cumprimento imediato da Lei do Piso Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (Lei 
12.994/2014).
8. Pagamento da insalubridade sobre o vencimento do servidor, extensivo a todas as áreas insalubres 
(incluindo Agentes Comunitários de Saúde).

Cláusulas Sociais
1. Regulamentação da lotação e transferência dos servidores.
2. Regulamentação da carga horária em 30 horas semanais para toda a categoria.
3. Admissão imediata ou abertura de concurso público para suprir déficit, de pessoal, no PA.
4. Liberação de um dia de serviço a cada três meses para os representantes sindicais eleitos por local de 
trabalho e para os diretores suplentes da diretoria do sindicato.
5. Licença paternidade de 20 dias.
6. Eleição direta para diretores de unidades escolares, pondo  fim da indicação política partidária.

REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES 
16/2, 18 horas, Sede do Sinsej

ASSEMBLEIA GERAL DOS SERVIDORES
22/2, 18 horas, na sede do Sinsej


