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Quarta-feira, 01 de abril de 2015.

PRESIDENTE CAPEZ DEMONSTRA RECEPTIVIDADE NA
ENTREGA OFICIAL DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

E

m seu primeiro contato com o SINDALESP, a AFALESP e a
ASPAL, o Presidente Fernando Capez recebeu, em 19 de
março, a pauta de reivindicações da Campanha Salarial de
2015. Estava acompanhado de seu Chefe de Gabinete, Dr. Paulo
Peixoto.
Protocolada naquele mesmo dia, a pauta contém 6 (seis) itens de
caráter geral (reajustam salário e benefícios) e 4 (quatro) de
caráter estrutural (reenquadram cargos ou alteram a estrutura
dos vencimentos). O item nº 6, relativo ao Teto Salarial, tem a
peculiaridade de ostentar ambas as características, pois, sendo
geral pela abrangência (unifica o limite salarial no âmbito do
Poder), é estrutural exatamente por desobstruir a evolução
natural dos vencimentos até que cheguem a esse limite único,
previsto na Constituição Federal.
Ao saudar o Presidente e seu Chefe de Gabinete, a Presidente do
SINDALESP, Desirée Sépe De Marco, expressou sua convicção
pessoal e a esperança da categoria, de que, em face da experiência profissional e do histórico político do Deputado Fernando Capez, o relacionamento do
Legislativo com seu corpo de servidores será permeado de lealdade e franqueza, lembrando que as reivindicações apresentadas pelo sindicato se revestem
de razoabilidade.
Ao lado do Chefe de Gabinete, Dr. Paulo Peixoto, o Capez ouve Desirée.

Na mesma linha se manifestaram Joalve Vasconcelos e Filemom Reis (SINDALESP), bem como os dirigentes Jean, Rita, José Carlos (AFALESP) e Gaspar
Bissolotti (ASPAL), lembrando os argumentos pseudojurídicos utilizados para não atender às demandas dos servidores e descumprir acordos regularmente
firmados. Filemom destacou o fato de que, enquanto as demandas dos trabalhadores (algumas datando da Campanha Salarial de 2013) eram solenemente
ignoradas e a tradicional concessão do ABONO escandalosamente sabotada pelo então Presidente, a Assembleia Legislativa devolveu ao Executivo R$ 50
milhões de sobras orçamentárias do exercício de 2014.
O Presidente Capez, exibindo receptividade à pauta, declarou que seu compromisso é o da absoluta transparência no trato com os trabalhadores.
Acrescentou que, tendo pautado sua vida pelo trabalho, dedicação e esforço pessoal, dará especial ênfase a políticas de valorização do mérito do servidor,
tendo como objetivo o desenvolvimento profissional que redunde na melhoria do serviço que o Poder Legislativo deve prestar ao povo de São Paulo.
Na exposição resumida das reivindicações, os dirigentes enfatizaram que todos os itens são pertinentes e refletem necessidades reais, mas lembraram que
alguns deles – o Teto Salarial, a Licença-Prêmio e a proposta para os Cargos de Assistência – são pendências de 2013, e chegaram a ser objeto de acordo,
não cumprido pela Presidência anterior, sendo, assim, impostergável a solução deles.
No mesmo documento que encaminhou a pauta, o SINDALESP pede que sejam rapidamente designados os integrantes da Comissão Permanente de
Negociação Coletiva de Trabalho, existente desde 2004, para efetivo início do processo de negociação.

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2015
ITENS DE CARÁTER GERAL
1- Aumento real de salário de 7% acima da reposição inflacionária de 7,7%
2- Reajuste no valor do Auxílio-Alimentação para R$ 700,00 (setecentos reais) [Pedido reformulado para R$ 853,00, em razão
do não-pagamento do ABONO ao final do exercício de 2014];
3- Reajuste no valor unitário/diário do Auxílio-refeição para R$ 40,00 (quarenta reais), mantendo-se o cômputo fixo de 22
(vinte e dois) dias úteis ao mês e eliminando-se todo e qualquer desconto em razão de férias, licenças ou afastamento;
4- Reajuste no valor do Auxílio-Saúde para R$ 500,00 (quinhentos reais), suprimindo-se a necessidade de comprovação;
reconhecimento do valor recolhido ao IAMSPE como despesa de saúde;
5- Indenização integral dos períodos de Licença-Prêmio (pendente desde 2013);
6- Teto Salarial: aprovação da Proposta de Emenda nº 3, de 2013, à Constituição do Estado *(pendente desde 2013);

ITENS DE CARÁTER ESTRUTURAL
7- Cargos de Assistência: reenquadramento e revalorização da Gratificação Legislativa (pendente desde 2013);
8- Técnicos Legislativos: revalorização dos vencimentos mediante aumento incidente sobre a Gratificação Legislativa, conforme
proposta apresentada pelo Grupo de Trabalho;
9- Instituição do Adicional de Qualificação, conforme proposta apresentada pelo Grupo de Trabalho;
10- GED: melhor distribuição e conversão em benefício permanente.
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