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EXCELENTÍSSIMO PREFEITO DE GAVIÃO PEIXOTO-SP 

SENHOR GUSTAVO MARTINS PICCOLO 
 

 
 

Of. Sind. 0212/2017 
 

 

 

Ref.: Notificação de Deliberação Coletiva e pedido de continuidade na negociação  

 

 

Araraquara, 17 de março de 2017 

 

 
SISMAR – SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARAQUARA 

E REGIÃO, entidade de representação de classe profissional de primeiro grau, por seus representantes 

legais que abaixo assinam, vem mui respeitosamente pelo presente, até a presença de Vossa 

Excelência com a especial finalidade de NOTIFICAR a Prefeitura do Município de Gavião Peixoto - SP 

acerca das deliberações tomadas pelos servidores municipais, em Assembleia devidamente convocada 

e realizada no município de Gavião Peixoto na última quinta-feira (16/03/2017). 

 

Senhor Prefeito, de início, vale comunicá-lo que a categoria entende as 

dificuldades e preocupações com os compromissos financeiros do Município, porém cabe também ao 

Executivo o exercício da empatia e o reconhecimento de que esta categoria teve seus salários 

congelados desde 2015 e que as perdas deste período superam os 15%, que era o pleito inicial desta 

DATA-BASE apenas para a reposição de perdas salariais. Como é de conhecimento desta 

Administração, a categoria fez deliberação e propôs a majoração do vale alimentação para o patamar de 

R$700,00. As propostas da Administração vêm incrementando o valor do vale alimentação para além do 

pleito dos servidores, porém mantêm o índice de reajuste inalterado, e argumenta a impossibilidade em 

qualquer acréscimo. 

 

Ocorre que, de acordo com os estudos realizados pela parceria entre o 

Departamento de Administração Pública da UNESP e o SISMAR, a Prefeitura tem boa margem de folga 

para exercitar este reajuste. Mais que isso, o Município permanecerá longe de infringir a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Outro ponto crucial para a categoria é que a incidência de encargos 

trabalhistas sobre os salários dos servidores de Gavião Peixoto é pequena quando comparamos à 
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outros municípios. Isso derruba o argumento de ser mais fácil (ou menos impactante) o aumento no 

tíquete que nos vencimentos, argumento comum das prefeituras cujo regime de contratação é a CLT. 

Mas ainda há outra reflexão importante a ser considerada.  Apesar de ser fundamental a categoria ser 

detentora de um vale alimentação substancial, a de se reconhecer que ao se aposentarem, os 

servidores de Gavião Peixoto não levam este benefício, isso acaba representando significativa 

deterioração de poder econômico e consequentemente de qualidade de vida dos servidores que se 

aposentam. 

 

Com base nesta linha de pensamento, na avaliação de tudo aquilo que foi 

divulgado em campanha eleitoral como propostas para a categoria, na proposta apresentada à categoria 

no ano de 2016 e nas reais condições econômicas do Município, a categoria REJEITOU a proposta de 

7% de reposição salarial e também a majoração do vale alimentação para R$743, porém, com ressalvas 

em duas contrapropostas, expostas abaixo: 

 

 

Proposta 01) Os servidores abrem mão da majoração no vale alimentação proposta pela 

Administração, mantêm o pleito deste item no valor de R$700,00 e solicitam que o índice 

de reajuste salarial de 10% seja aplicado imediatamente nesta DATA-BASE; 

 

Proposta 02) Os servidores abrem mão da majoração no vale alimentação proposta pela 

Administração, mantêm o pleito deste item no valor de R$700,00 e solicitam que o índice 

de reajuste salarial de 7% seja aplicado imediatamente nesta DATA-BASE e que mais 5% 

sejam aplicados aos vencimentos de agosto (a serem percebidos em setembro). 

 

 

Os demais itens da pauta seguem aprovados, restando alguns ajustes de texto 

e algumas pequenas correções que podem ser tratadas no momento de regulamentação destes itens 

junto à Câmara Municipal ou na publicação de portarias e decretos. 

 

A categoria se mantem em ESTADO DE GREVE e acredita que esta 

Administração tem recursos e condições de diálogo e sensibilidade o suficiente para atender esta pauta. 

Nova deliberação está programada para o dia 23 de março, data para a qual temos esperança em poder 

levar uma nova e satisfatória proposta da Administração aos servidores. 

 

Nos colocamos à disposição para todas as tratativas que se fizerem 

necessárias. 
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Diante disso, espera, este sindicato profissional, possa Vossa Excelência 

entender a importância e a legitimidade das reivindicações da categoria, e a urgência de buscarmos 

caminhos e canais de comunicação visando uma solução para a situação aqui exposta. 

 

 

 

Sendo o que tínhamos, antecipadamente agradecemos a atenção dispensada e 

ficamos no aguardo de uma breve manifestação de Vossa Excelência. Ao ensejo, aproveitamos para 

reiterar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelo dos Santos Roldan 

Diretor do SISMAR 
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