
PRÉ-PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES 2017
Esta é uma pré-pauta de reivindicações para a Campanha Salarial 2017 dos servidores de Itapoá. 
Ela foi elabora pela direção do Sinsej para dar início às discussões nos locais de trabalho. Todas 
as unidades devem discutir o assunto, fazendo inclusões e/ou modificações. Estas sugestões preci-
sam ser apresentadas pelo representante de local de trabalho da unidade, na reunião que aconte-
cerá em 2 de março, às 13h30, na Câmara de Vereadores de Itapoá. Para este dia, os conselhei-
ros terão liberação do trabalho – um direito conquistado em campanhas salariais anteriores.

Se a sua unidade ainda não tem um representante eleito, basta reunir a equipe, discutir e escolher 
democraticamente. Uma ata deve ser preenchida e entregue a um diretor do sindicato, diretamen-
te na recepção 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. 

PRÉ-PAUTA
1. Revisão dos vencimentos pelo INPC acumulado no período de 1º de maio de 2016 a 30 de 
abril de 2017.
2. Cumprimento do gatilho salarial, acordado em 2016.
3. Reajuste de 5% de modo a recuperar parte das perdas salariais históricas da categoria.
4. Elevação do vale-alimentação para R$ 600.
5. Envio imediato à Câmara de Vereadores do projeto contendo a proposta de PCCS apresentada 
pela categoria.
6. Envio imediato à Câmara de Vereadores do projeto que regulamenta a eleição direta para dire-
tores das unidades escolares, conforme acordo das campanhas salariais de 2015 e 2016.
7. Regulamentação da hora aula para o magistério.
8. Pagamento do adicional de insalubridade para todos os servidores que trabalham nas unida-
des de saúde (independente do cargo).
9. Regulamentação da jornada de 30 horas (e que se estenda a todos os servidores) exceto ao 
magistério que se contempla no item 7.

REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES 
2/3, 13h30, Câmara de Vereadores de Itapoá

ASSEMBLEIA GERAL DOS SERVIDORES
8/3, 19h, Câmara de Vereadores de Itapoá


