“A lógica ideológica só pode manter-se pela
ocultação de sua gênese, isto é, a divisão social das
classes, pois sendo missão das ideologias
dissimular a existência dessa divisão, uma ideologia
que revelasse sua própria origem se autodestruiria”.
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ABERTURA
9h30:
PRESIDENTA:
Profa. Claudete Alves

 PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES:
PORTARIA Nº 4.063, DE 02 DE ABRIL DE 2017 (DOC de 04/05/2017 pag. 24/25)
Dispõe sobre a reposição dos dias de ausência ao trabalho em decorrência de participação de servidores no
movimento de paralisação que afetou as atividades de Centros de Educação Infantil – CEIs, Centros Municipais de
Educação, Infantil – CEMEIs, Escolas Municipais de Educação, Infantil – EMEIs, Escolas Municipais de Ensino
Fundamental- EMEFs e de Ensino Fundamental e Médio – EMEFMs, Escolas Municipais de Educação, Bilíngue
para Surdos – EMEBSs, e Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos – CIEJAs, da Rede Municipal de
Ensino, e dá outras providências
PORTARIA 87, DE 5 DE ABRIL DE 2017 (DOC de 06/04/2017 pag. 03)
RESOLVE:
Art. 1º Todos aqueles que exercem cargos, empregos ou funções públicas devem se abster de utilizar pronomes
de tratamento de referência, como Vossa Excelência, Ilustríssimo, entre outros, que exprimam hierarquia funcional
ou social, privilégio, distinção ou grau de formação em documentos e cerimônias oficiais, audiências públicas e
quaisquer outros atos e manifestações no âmbito da Administração Municipal Direta e Indireta.
PORTARIA Nº 3.539, DE 06 DE ABRIL DE 2017 (DOC de 07/04/2017 pag. 8/10)
Altera os Anexos I e II da Portaria nº 8.707/16, que reorganiza o Estatuto Padrão das Associações de Pais e
Mestres – APMs dos Centros de Educação Infantil – CEIs, das Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs,
Centros Municipais de Educação Infantil – CEMEIs, Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEFs, Escolas
Municipais de Ensino Fundamental e Médio – EMEFMs, Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos –
EMEBSs e dos Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos – CIEJAs e da Associação de Pais e
Mestres, Servidores, Usuários e Amigos dos Centros Educacionais Unificados – APMSUAC.
PORTARIA Nº 3.786, DE 17 DE ABRIL DE 2017 (DOC de 18/04/2017 pag. 17)
Institui a Política de Governo Aberto “Pátio Digital” no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.
LISTAGEM PRÉVIA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL (DOC de 27/04/2017 pag. 27/51)
PCCS NÍVEL BÁSICO – ANO-BASE 2016 EXERCÍCIO 2017
O Departamento de Gestão de Carreiras – DGC, em cumprimento ao que dispõe o art. 10 do decreto nº 51.564, de
19 de Junho de 2010, publica a listagem prévia da progressão funcional, exercício 2017, nos termos da lei nº
13.652/2003
PORTARIA Nº 4.269, DE 09 DE MAIO DE 2017 (DOC de 10/05/2017 pag. 22)
S E I Nº 6016.2017/0013668-6
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Divulga providências para a verificação da frequência dos alunos nas Unidades Educacionais da Rede Municipal
de Ensino O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e,
PORTARIA Nº 4.489, DE 16 DE MAIO DE 2017(DOC de 17/05/2017 pag. 15)
Altera o art. 4º da Portaria SME nº 4.063/17, publicada no DOC de 03/05/17, que dispõe sobre a reposição dos
dias de ausência ao trabalho em decorrência de participação de servidores no movimento de paralisação que
afetou as atividades das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino

 DECLARAÇÃO DE BENS:
O SEDIN, pensando novamente em facilitar a vida de seus filiados, disponibiliza o passo a passo para o
preenchimento da declaração de bens:
1. Entrar no site da Controladoria Geral do Município (CGM) através do Google;
2. Dentro do site, clicar na aba “Declaração de Bens”, quando será enviado à página do SISPATRI – Sistema de
Registro de Bens dos Agentes Públicos;
3. Nesta página existem duas sub abas: uma para ser preenchida se você tiver se cadastrar e outra para preencher
se você já for cadastrado. Elas servem para você entrar no sistema para efetivamente fazer a declaração;
4. Abrir-se-ão três opções:
a) digitar nova
b) importar do IRPF
c) copiar do ano anterior
A (o) filiado (a) deverá escolher uma delas, de acordo com a sua situação. Preencher e enviar.

 REUNIÃO DE MESA DE NEGOCIAÇÃO
- REUNIÃO 25/04/2017:
No último dia 25 de abril foi instalada, oficialmente, a Mesa Central de Negociação Permanente com todos os
sindicatos. A reunião, que durou cerca de 2 horas, teve a apresentação dos sindicatos, que reforçaram suas pautas
e o diagnóstico da situação financeira da Prefeitura.
O SEDIN cobrou uma auditoria no IPREM, justificando ser necessário confrontar os números apresentados pelo
governo de mais de 1 bilhão de déficit, com um indicador claro que será o servidor a pagar esta conta se não
contestarmos. Solicitamos ainda, além do reajuste salarial, pautar os honorários de sucumbência descontados dos
servidores públicos, quando os mesmos perdem ações contra a municipalidade.
O SEDIN é radicalmente contra que os Procuradores da prefeitura recebam esses honorários, uma vez que são
servidores públicos e já recebem do erário público para defenderem as litigâncias contra a Prefeitura. Essas
cobranças têm trazido dificuldades financeiras para os servidores que, além de não terem garantido seus prejuízos
no judiciário, ainda tem que arcar com esse ônus. Sabemos que isto é para que cada vez mais os servidores
deixem de questionar seus direitos no judiciário e, numa conjuntura onde esse poder demonstra cada vez mais
priorizar apenas os interesses dos governantes, consideramos importante esta reivindicação.
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Quanto as cláusulas econômicas como o PDE, reajuste linear de maio e o pagamento dos índices já aprovados
pela Câmara na gestão Haddad nenhuma novidade. As informações foram as mesmas que o Secretário Milton
Flavio (Relações Institucionais), nos passou quando da audiência do dia 21 de março quando terminamos a Greve.
Ao final do encontro ficou acordado que trataremos durante o mês de maio sobre a proposta de reajuste linear e o
governo aguardará a proposta do índice do Fórum das Entidades Sindicais, que deverá ser debatida amanhã (3 de
maio), com todos os sindicatos. Segundo o governo, será discutido apenas esse índice.
Em relação as pautas específicas, os representantes do Prefeito na Mesa Central as remeteram para as Mesas
Setoriais e a da Educação ocorrerá na manhã desta quarta-feira, 3/5 em SME.
O SEDIN participará de todas as reuniões e como é de praxe, divulgaremos o teor das mesmas para a categoria.
Participaram da primeira reunião do SINP os Secretários de Gestão, Sr. Paulo Antônio Spencer Uebel, da
Fazenda, Sr.Caio Megale e os sindicatos que representam o funcionalismo municipal.
- REUNIÃO 03/05/2017:
A 1ª reunião da Mesa Setorial da Educação, ocasião que esperávamos que fossem discutidas os
encaminhamentos das pautas encaminhadas por todos os sindicatos.
Representando o Secretário de Educação, coordenou a reunião sua chefe de Gabinete, Professora Fátima
Elisabete Thimoteo, que após as apresentações da nova equipe que participará das negociações com os
sindicatos, propôs que nos posicionássemos sobre as propostas de grupos com a participação de um membro de
cada sindicato para tratar de questões negociadas apenas com uma Entidade Sindical, como foi o caso da
transformação dos cargos de PEI em PEIF, exigência apresentada pelo SINPEEM e que não conta com o apoio
dos demais sindicatos que rechaçaram veementemente a proposta.
Questões sobre segurança nas escolas e saúde dos trabalhadores foram apresentadas com a constituição de
grupos de trabalho, com a participação de um membro por sindicato para a consecução de propostas para dar
conta das problemáticas.O governo também apresentou os critérios do PDE que, novamente como já havia sido
informado em março, será pago em 2 parcelas com o mesmo valor do ano passado.
O debate acerca dos critérios consumiu quase todo o tempo da reunião devido a não concordância com a rigidez
dos critérios punitivos em questões, que não são de governabilidade dos educadores como matrículas,
permanência e licenças médicas. O SEDIN, como todos os anos, insistiu para que faltas abonadas não sejam
descontadas do prêmio, mas o governo não acena com o atendimento da reivindicação e afirmou que as mesmas
sofrerão descontos como as justificadas e injustificadas.
Após muito debate o governo concordou em marcar uma reunião extraordinária para continuar as discussões sobre
os critérios do PDE e outros pontos apresentados pelos sindicatos.
Quanto a constituição do grupo de trabalho para discutir a transformação de PEI em PEIF, somente o SINPEEM,
que apresentou a proposta, insistiu na criação do grupo. Os demais sindicatos rechaçaram a proposta, alegando
ser um desrespeito com todos devido ser uma proposta contida no PL 68 do vereador da base do governo, que
não consultou os trabalhadores para extinguir seus cargos.Em relação a esta questão vocês podem conferir no
vídeo abaixo a posição do SEDIN que conta com o apoio do SINESP, APROFEM e SINDSEP.
O calendário proposto da Mesa Setorial será quinzenal, com propostas de mesas bilaterais quando necessário.
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No período da tarde, como informamos, participamos da reunião do Fórum das Entidades Sindicais e aprovamos
os índices de reajuste linear e do Auxílio Refeição e Vale Alimentação solicitados pelo governo, que afirmou que se
debruçará sobre o índice acordado entre todos os sindicatos para apresentar uma contraproposta. Esperamos que
na Mesa Central não sejamos surpreendidos com priorização de propostas unilaterais como nos pareceu ser o
caso da Mesa Setorial de Educação.
- REUNIÃO 10/05/2017:
Como estabelecido na 1ª reunião de Mesa Setorial de Educação, aconteceu uma reunião extraordinária com a
expectativa de avançarmos de uma forma mais dialogada, entre os sindicatos e o governo, o que infelizmente e
para nosso espanto não aconteceu dessa forma. Em mais de 10 anos de instalação de mesas para negociação de
pautas dos sindicatos, nunca se viu tamanho autoritarismo.
A reunião iniciou-se com a apresentação do Sr. Marcel Moraes, responsável pela Coordenadoria de Relações do
Trabalho, justificando que sua presença traria boas notícias, com a fala de que a nova gestão trabalhará com o
acompanhamento das mesas setoriais pela Secretaria de Gestão e que alguns pontos de pauta não seriam
tratados na Mesa Setorial da Educação.
Logo em seguida foi aberta novamente a apresentação dos critérios para o PDE de 2017, com previsão de
publicação para junho e aplicabilidade a partir da data da publicação e o que pudemos ver é que o governo se
recusou a discutir e que nada foi pensado para incentivar os profissionais e sim dificultar o recebimento do prêmio,
com a penalização dos servidores em aspectos que esses não possuem governabilidade, como por exemplo, tirar
licença médica ou a ocupação escolar. O valor do prêmio continuará o mesmo- R$ 2.640,00 (100% do prêmio,
conforme jornada), com a 1ª parcela sendo paga no mês de junho de 2017, como antecipação de parte do prêmio.
O SEDIN insistiu com a retirada da falta abonada como critério para desconto do PDE, (apesar da negativa do
governo de mudança de qualquer critério), e que para chegarmos à tabela utilizada para o ano de 2016 muito se foi
discutido e agora essa gestão desfaz toda uma discussão que havia avançado muito.
Critérios impostos pela nova Gestão
Evento Desconto por dia
Licença Médica para o próprio servidor 0,5 ponto
Faltas abonadas, justificadas e injustificadas 1,0 ponto
LIP, outras licenças/ou afastamento sem vencimento/Afastamento Órgão ou entidade fora de SME 2,0 pontos
Desempenho individual
Quantidade de pontos exercício real Valor
Até 0,99 ponto 60%
Mais de 01 ponto 50%
Desempenho da EU
Índice de ocupação Valor
90 a 100% 40%
80 a 89,99% 30%
70 a 79,99% 20%
Abaixo de 70% 0%
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Sobre o reajuste dos Pisos Salariais, que devem acontecer anualmente em maio, o governo não trouxe proposta
nenhuma e o SEDIN reiterou que essa negociação seja feita em Mesa Setorial, com todas as Entidades e não
unilateralmente, como aconteceu com a assinatura de um protocolo de negociação.
Em relação aos Concursos Públicos a responsável pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas – COGEP, Sra.
Marisa Leiko fez o informo de um cronograma em andamento e o SEDIN insistiu para que novas chamadas de PEI
aconteçam ainda esse ano e também cobramos um melhor atendimento por parte do DSS, tendo a devolutiva por
parte da Gestão que antes do 2º semestre não haverá novas chamadas. Segue o cronograma posto em mesa:
1. Professor de Educação Infantil- conforme publicação no DOC de 09/05, com republicação em 10/05, para
escolha em 14/06 com previsão de nomeação em 27/06;
2. Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I – convocação de 233 prevista para 20/06, escolha
6/07 e nomeação 17/07;
3. Professor de Ensino Fundamental II e Médio – estão aguardando a publicação para a autorização da
chamada de 1.798 aprovados, que deverá ocorrer em 18/05, escolha entre 01 e 12/06 e nomeação em
21/06. Também existe uma previsão de uma 2ª chamada em outubro para mais ou menos 1900
aprovados;
4. Auxiliar Técnico de Educação – previsão de convocação de 357 candidatos aprovados para as vagas
remanescentes, para 11/07, escolha de vagas em 02 e 03/08 e nomeação em 10/08;
5. Gestores – será solicitado novo pedido de autorização, mas não antes do 2º semestre.
E para finalizar essa pauta de concursos, nos foi informado que a partir de agora deverão passar necessariamente
por processo licitatório as empresas para a realização dos concursos, o que nos causa estranheza, uma vez que
se criou uma Secretaria de desestatização, facilitando a entrada do setor privado no serviço público e para
concurso público a burocracia.
Em relação, ao CONAE pontuamos o pedido de certificação validada por SME para evolução funcional.
A respeito da Portaria de reposição dos dias de greve o SEDIN protocolou um ofício com o pedido que seja
garantido a autonomia e atribuições dos Conselhos de Escola na elaboração do calendário de reposição e sobre o
dia 28/04 que a gestão também permita a reposição, reconhecendo assim o direito legítimo de greve. A gestão se
comprometeu em levar a questão para nova discussão interna, com orientações para as DREs sobre a cobrança
dos respectivos planos até o dia 12/05, conforme portaria e sobre o dia 28/04 nesse primeiro momento não há
autorização para reposição, mas que analisarão a questão, dando um retorno as Entidades.
E por fim, uma última pauta foi levantada pelo SEDIN, em relação à criação dos grupos de trabalho, conforme
informado na última reunião, se eles iriam de fato acontecer e nos foi informado que sim, a SME dará andamento
aos grupos de trabalho, inclusive ao que trata da Transformação dos cargos de PEI em PEIF, pautada por uma
Entidade e aceita pela gestão através de um protocolo de negociação unilateral. O SEDIN se colocou que estará
participando de todos os grupos de trabalho, com especial atenção ao tal grupo referido, que causou muita
discussão por não ser pauta de mais nenhuma Entidade e o governo se mostrar tão interessado em discutir.
O SEDIN não deixará a revelia do governo uma discussão tão séria, que poderá causar grandes transtornos na
vida de muitos servidores.

 CALENDÁRIO DE LUTA
08/03/2017 – Concentração às 14h00 hrs no Metrô Paraíso-sentido Paulista.
Contra as propostas de reformas misóginas dos golpistas, entre elas a Reforma da Previdência e o SAMPAPREV,
reencaminhado no apagar das luzes da gestão Haddad. Tirem as mãos da nossa aposentadoria!
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08 e 15/03/2017 – Participação do SEDIN nas manifestações!
15/03/2017 – Greve Geral com concentração às 14h00 no metrô Paraíso – Sentido Paulista.
21/03/2017 - Filiados ao SEDIN reuniram-se no dia 21/03/2017 e decidiram pelo fim da greve decretada há uma
semana no Ensino Municipal, por decisão da assembleia realizada no dia 15/03/2017.
O SEDIN acatou o calendário de lutas contra as reformas, estabelecido pelas centrais, que determinou ser o dia 1º
de maio continuidade da Greve do dia 28 e repudiou os constrangimentos absurdos imputados aos trabalhadores
da cidade, bem como vamos entrar na justiça cobrando retratação e indenização por danos morais do prefeito, que
chamou os grevistas de preguiçosos e vagabundos, pois consideramos que os xingamentos do prefeito e as
afirmações que os grevistas receberam R$100,00 para estarem na rua é assédio moral, portanto ferimento legal de
legislação que disciplina a questão.
19/04/17- MANIFESTAÇÃO NO PRÉDIO DA PREVIDÊNCIA - VIADUTO SANTA EFIGÊNIA
Mesmo com uma manhã fria em São Paulo, o SEDIN participou de mais um ato contra as maldades propostas pelo
governo golpista de Temer, chamado pela nossa Central Sindical (CTB), no Viaduto Santa Efigênia.
A atividade foi um “esquenta” para a Greve Geral do dia 28/04, onde os trabalhadores deram uma demonstração
de força nas ruas, contra qualquer retirada de direitos.
Claudete Alves, Presidenta do SEDIN (Sindicato dos Educadores da Infância), levantou que o governo quer obrigar
o povo a pagar as dívidas dos empresários com a Previdência. “Querem que os trabalhadores arquem com as
dívidas das grandes empresas, elas que não pagam o governo. Descontando essa dívida, não tem rombo nenhum
na previdência. O Abril de Lutas vai fazer com que derrotemos Michel Temer”.
28/04/17 - FUNCIONÁRIOS DO SEDIN CRUZAM OS BRAÇOS E ADEREM GREVE GERAL
Greve geral é um movimento coletivo, organizado pelas Centrais Sindicais com o objetivo de protestar, reivindicar e
evitar a retirada de direitos para a classe trabalhadora. A greve geral pressupõe paralisar todas as atividades
laborais ou não de um país. No dia da greve geral os militantes, desde as primeiras horas e ao longo do dia,
desenvolvem atividades para atingir o objetivo que é parar tudo. É um dia de muita dedicação da militância. Nesta
greve geral as Centrais sindicais aprovaram um calendário de atividades denominado o Abril de lutas. Foi
produzido um boletim assinado por todas as Centrais que tem sido distribuído para a população. A entrega desse
material está sendo feita durante Atos relâmpagos em pontos de grande concentração de trabalhadores, quando
os sindicalistas e filiados voluntários conversam e convocam os trabalhadores para não irem ao trabalho, não irem
as compras, ao cinema, enfim parar geral. O SEDIN tem participado ativamente desse calendário. Mandamos um
boletim pelo correio para todos os nossos filiados onde não consta o Ato unificado devido o local e o horário ter
sido decidido após a confecção do mesmo. Entretanto, colocamos no site, divulgamos um vídeo sobre a
atividade.Portanto reiteramos que o dia 28 é Greve geral e o SEDIN está seguindo o calendário proposto pelas
Centrais Sindicais e o Ato, contra as Reformas golpistas de Temer, será no dia 1° de maio na Avenida
Paulista. O SEDIN estará com o caminhão de som às 11 horas na Praça Oswaldo Cruz, quando seguiremos
em passeata na Paulista para o Masp. Pela unidade da classe trabalhadora e para derrotarmos o golpe, dia 28 é
dia de cruzar os braços e garantir que todos os trabalhadores possam fazer o mesmo, inclusive os motoristas de
empresas que alugam ônibus, entenderam? Saudações sindicais e coerentes. A luta neste momento e o nosso
enfrentamento é contra Brasília. O menino das camisetas de marca ainda não é presidente, mas tenham certeza
que estaremos sim na prefeitura no momento oportuno.
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01/05/17 - ATO 1º DE MAIO FOI CONTINUIDADE DA GREVE GERAL
Mesmo com toda objeção do prefeito da cidade para a realização do ATO Unificado contra as reformas na Avenida
Paulista, as Centrais Sindicais CTB, CUT e Intersindical obtiveram na Justiça o direito de realizar a manifestação,
mesmo com o confinamento na Praça dos Ciclistas, contrariando a vontade dos organizadores de realizar a
manifestação central no MASP, que é o local que tradicionalmente ficam os carros de som.
As ações intimidatórias por parte do governo municipal foi percebida ao longo do dia. O Carro de som que
o SEDIN dividia com a CTB foi retirado por força policial da Praça Oswaldo Cruz, mesmo com a Paulista fechada
em suas duas pistas. Caminhões pipas em bloco desfilavam com a intenção de intimidar os manifestantes com
jatos de água, práticas que não observamos quando os aliados do prefeito promove atos de verde e amarelo na
mais Paulista das avenidas.
O SEDIN participou ao longo do dia, acatando o calendário de lutas contra as reformas, estabelecido pelas
centrais, que determinou ser o dia 1º de maio continuidade da Greve do dia 28 e repudiou os constrangimentos
absurdos imputados aos trabalhadores da cidade, bem como, vamos entrar na justiça cobrando retratação e
indenização por danos morais do prefeito, que chamou os grevistas de preguiçosos e vagabundos, pois
consideramos que os xingamentos do prefeito e as afirmações que os grevistas receberam R$100,00 para estarem
na rua é assédio moral, portanto ferimento legal de legislação que disciplina a questão.
Nesta terça feira, 2/5, os presidentes das Centrais Sindicais se reunirão com o presidente do Senado Federal,
Eunício Oliveira (PMDB) CE, para discutir as Reformas Trabalhistas e da Previdência em curso no Congresso
Nacional e no dia 4 se reunirão em São Paulo, para definirem a agenda de mobilização contra as Reformas.
Assim que for divulgado o calendário, o SEDIN continuará se somando aos esforços para impedir a retirada de
direitos da classe trabalhadora.

 PAPEL DO REPRESENTANTE SINDICAL
- LEI 14660/2007
Art. 53. Além dos previstos em outras normas estatutárias, constituem direitos dos Profissionais de Educação:
XII - dispensa de ponto de 2 (dois) representantes sindicais de entidades representativas do Magistério Municipal,
por unidade de trabalho, uma vez a cada bimestre;
XIII - ter assegurado o direito de afastamento para participar de congressos de profissionais da educação, sem
prejuízo de vencimentos e demais vantagens do cargo, na forma estabelecida em regulamento;
- PORTARIA Nº 8.008/2016 – Dispensa de Ponto para eventos do SEDIN 2017
Art. 4º – Após o encerramento dos eventos, os participantes deverão multiplicar aos seus pares, nas Unidades de
Trabalho, os conteúdos debatidos e as conclusões alcançadas.
Art. 5º – Os servidores abrangidos nesta Portaria deverão encaminhar à Chefia Imediata os comprovantes de
participação, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do encerramento dos eventos, sendo dispensada a entrega
de relatório.
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Art. 6º – Ficam incluídos nas dispensas concedidas nesta Portaria, além dos participantes especificados, os
membros eleitos da Diretoria do Sindicato, que não detêm afastamento sindical.

 CTB – OCUPE BRASÍLIA

Calendário de Atividades contra as Reformas Trabalhista e da Previdência
1/05 - Dia do Trabalho, com ATO em todas as capitais contra a Reforma da Previdência. Em São Paulo, a
concentração foi na Paulista. Discutimos, nesse dia, entre os filiados que estavam participando de todas as
manifestações, a comitiva que participaria do Ocupa Brasília dia 24/05;
16/05 - Blitz nos aeroportos de todo país, abordando os Deputados e Senadores com entrega de uma carta aberta
solicitando que votem contra as reformas;
Observação: As terças- feiras é o dia que os parlamentares voltam de seus Estados para Brasília. O SEDIN
participa do corpo a corpo no Aeroporto de Congonhas;
17/05 - Blitz das Centrais Sindicais no Congresso Nacional;
24/05 - Ocupa Brasília – Marcha Unificada de todos os Sindicatos do país em Brasília, com um grande Ato contra
as Reformas.
O SEDIN tem, como aprovado em nosso Congresso, participado de todo calendário de lutas contra a retirada de
direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Atendendo o chamado da nossa Central Sindical (CTB). Participamos
ativamente do Abril de lutas, ajudando a construir a Greve Geral do dia 28 de abril e estaremos em Brasília no dia
24 de maio, pressionando os Deputados e Senadores a votarem contra as Reformas da morte dos direitos da
classe trabalhadora.
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Nosso Departamento Jurídico entrou com um Habeas Corpus no STF, para garantir a nossa entrada no Congresso
Nacional, já que o Presidente da Câmara, Rodrigo Maia DEM/RJ, tem desrespeitado a Constituição, proibindo o
ingresso dos cidadãos e cidadãs contrários as Reformas.
As manifestações contra as Reformas em todo país resultaram em alguns recuos, contudo o relatório do deputado
Artur Maia PPS/BA, aprovado na Comissão, não atendeu os apelos dos trabalhadores e trabalhadoras, que é
cobrar dos devedores da Previdência suas dívidas, não mexerem na idade e nem no tempo de contribuição e
aumentar para 40 anos de contribuição para os proventos integrais pela média.
O governo golpista de Michel Temer ainda não conta com os votos necessários. Barganharam com prefeitos a
renegociação das dívidas dos mesmos com o INSS em 200 parcelas, mas em troca exigiu que os mesmos
garantissem os votos que faltam dos deputados de suas cidades para aprovar as Reformas. Temos que ir pra cima
dos mesmos. Faça a sua parte e mande e-mails e telefonem pedindo para votarem contra a PEC DA Previdência e
o PL da Reforma Trabalhista.
Abaixo disponibilizamos o passo a passo para encaminharem as solicitações, lista da posição dos deputados
contra, a favor e indecisos e a matéria da Folha de São Paulo que retrata a barganha do golpista com os prefeitos.
Vamos pra cima. Nenhum direito a menos
Previdência: Lute ou morra trabalhando!

PLACAR DA PREVIDÊNCIA
file:///C:/Users/Convidado/Downloads/Placar%20da%20Previdencia%20_%20O%20Brasil%20contra%20a%20Refo
rma%20da%20Previdencia!.html
TEMER PARCELA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS COM O INSS POR APOIO A REFORMA
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/05/16/temer-autoriza-descontos-e-parcelamento-de-dividas-demunicipios-com-o-inss.htm

DEPUTADOS (AS) FEDERAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO EM EXERCÍCIO NA CÂMARA
(ABRIL/2017)
NOME
PARTIDO
JORGE TADEU
DEM
MISSION.JOSE
DEM
OLIMPIO
ELI CORREA
DEM
FILHO
ALEXANDRE
DEM
LEITE
MARCELO
DEM
AGUIAR
ORLANDO SILVA
PCdoB
BALEIA ROSSI
PMDB
PAULO MALUF
PP
GUILHERME
PP
MUSSI
RICARDO IZAR
PP
FAUSTO PINATO
PP
ALEX MANENTE
PPS

TEL(61)
3215-5538
3215-5507

E-MAIL
dep.jorgetadeumudale@camara.leg.br
dep.missionariojoseolimpio@camara.leg.br

3215-5850

dep.elicorreafilho@camara.sp.gov.br

3215-5841

dep.alexandreleite@camara.leg.br

3215-5367

dep.marceloaguiar@camara.leg.br

3215-5923
3215-5829
3215-5512
3215-5712

dep.orlandosilva@camara.leg.br
dep.baleiarossi@camara.leg.br
dep.paulomaluf@camara.sp.leg.br
dep.guilhermemussi@camara.leg.br

3215-5634
3215-5562
3215-5245

dep.ricardoizar@camara.leg.br
dep.faustopinato@camara.leg.br
dep.alexmanente@camara.leg.br
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POLLYANA GAMA
TIRIRICA
MARCIO ALVINO
MILTON MONTI
PAULO FREIRE
CAPITAO
AUGUSTO
MIGUEL
LOMBARDI
CELSO
RUSSOMANO
ANTONIO
BULHOES
ROBERTO ALVES
VINICIUS
CARVALHO
SERGIO REIS
BETO MANSUR
MARCELO
SQUASONI
LUIZ LAURO
FILHO
OTA
FLAVINHO
Pr. MARCOS
FELICIANO
GILBERTO
NASCIMENTO
EDUARDO
BOLSONARO
JEFFERSON
CAMPOS
HERCULANO
PASSOS
GOULART
WALTER IHOSHI
CARLOS
SAMPAIO
RICARDO
TRIPOLI
EDUARDO CURY

PPS
PR
PR
PR
PR
PR

3215-5242
3215-5637
3215-5331
3215-5328
3215-5416
3215-5273

dep.pollyanagama@camara.leg.br
dep.tiririca@camara.leg.br
dep.marcioalvino@camara.leg.br
dep.miltonmonti@camara.leg.br
dep.paulofreire@camara.leg.br
dep.capitaoaugusto@camara.leg.br

PR

3215-5835

dep.miguellombardi@camara.leg.br

PRB

3215-5960

dep.celsorussomano@camara.leg.br

PRB

3215-5327

dep.antoniobulhoes@camara.leg.br

PRB
PRB

3215-5946
3215-5356

dep.robertoalves@camara.leg.br
dep.viniciuscarvalho@camara.sp.gov.br

PRB
PRB
PRB

3215-5213
3215-5616
3215-5550

dep.sergioreis@camara.leg.br
dep.betomansur@camara.leg.br
dep.marcelosquassoni@camara.sp.leg.br

PSB

3215-5418

dep.luizlaurofilho@camara.leg.br

PSB
PSB
PSC

3215-5523
3215-5369
3215-5254

dep.keikoota@camara.leg.br
dep.flavinho@camara.leg.br
dep.pr.marcofeliciano@camara.leg.br

PSC

3215-5834

dep.gilbertonascimento@camara.leg.br

PSC

3215-5481

dep.eduardobolsonaro@camara.leg.br

PSD

3215-5346

dep.jeffersoncampos@camara.leg.br

PSD

3215-5926

dep.herculaopassos@camara.leg.br

PSD
PSD
PSDB

3215-5533
3215-5372
3215-5207

dep.goulart@camara.leg.br
dep.walterihoshi@camara.leg.br
dep.carlossampaio@camara.leg.br

PSDB

3215-5241

dep.ricardotripoli@camara.leg.br

PSDB

3215-5368

dep.eduardocury@camara.leg.br

BRUNA FURLAN
VITOR LIPPI
SILVIO TORRES
MIGUEL HADDAD
MARA GABRILLI
VANDERLEI
MACRIS
PAPA
LOBBE NETO
IZAQUE SILVA
ADERMIS MARINI

PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB

3215-5836
3215-5823
3215-5404
3215-5250
3215-5226
3215-5348

dep.brunafurlan@camara.leg.br
dep.vitorlippi@camara.leg.br
dep.silviotorres@camara.leg.br
dep.miguelhaddad@camara.leg.br
dep.maragabrilli@camara.leg.br
dep.vanderleimacris@camara.leg.br

PSDB
PSDB
PSDB
PSDB

3215-5476
3215-5275
3215-5915
3215-5921

dep.joaopaulopapa@camara.leg.br
lobbeneto@camara.leg.br
dep.izaquesilva@camara.leg.br
dep.adermismarini@camara.leg.br
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LUIZA ERUNDINA
IVAN VALENTE
ANDRES
SANCHES
CARLOS
ZARATTINI
ARLINDO
CHINAGLIA
ANA PERUGINI
VICENTE
CANDIDO
PAULO TEIXEIRA
NILTO TATTO
VICENTINHO
VALMIR
PRASCIDELLI
JOSE MENTOR
ARNALDO FARIA
DE AS
NELSON
MARQUEZELLI
RENATA ABREU
DR SINVAL
MALHEIROS
EVANDRO GUSSI
MENDES THAME
ROBERTO DE
LUCENA
PAULINHO DA
FORÇA
MAJOR OLIMPIO

PSOL
PSOL
PT

3215-5620
3215-5716
3215-5939

dep.luizaerundina@camara.leg.br
dep.ivanvalente@camara.leg.br
dep.andressanches@camara.leg.br

PT

3215-5808

dep.carloszarattini@camara.leg.br

PT

3215-5966

dep.arlindochinaglia@camara.leg.br

PT
PT

3215-5436
3215-5819

dep.anaperugini@camara.leg.br
dep.vicentecandido@camara.leg.br

PT
PT
PT
PT

3215-5281
3215-5267
3215-5740
3215-5837

dep.pauloteixeira@camara.leg.br
dep.niltotatto@camara.leg.br
dep.vicentinho@camara.leg.br
dep.valmirprascidelli@camara.leg.br

PT
PTB

3215-5502
3215-5929

dep.josementor@camara.leg.br
dep.arnaldofariadesa@camara.leg.br

PTB

3215-5920

dep.nelsonmarquezelli@camara.leg.br

PTN
PTN

3215-5726
3215-5520

dep.renataabreu@camara.le.br
dep.dr.sinvalmalheiros@camara.leg.br

PV
PV
PV

3215-5433
3215-5626
3215-5235

dep.evandrogussi@camara.leg.br
dep.antoniocarlosmendesthame@camara.leg.br
dep.robertolucena@camara.leg.br

SD

3215-5217

dep.paulopereiradasilva@camara.leg.br

SD

3215-5279

dep.majorolimpio@camara.leg.br
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 REFORMA DA PREVIDÊNCIA
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AVALIAÇÃO DAS PARALISAÇÕES E GREVE / PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES

PRÓXIMA REUNIÃO DE REPRESENTANTE SINDICAL
18/08/2017
SEDIN 100% Educação Infantil, 100% na luta contra a retirada de direitos!!!
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