
ASSEMBLEIA DE CAMPANHA SALARIAL

O Sinseri convoca toda ca-
tegoria para a assembleia de-
cisiva de Campanha Salarial.

Será dia 20 de março, uma 
terça, às 19 horas, na sede, 
que fica na rua Capela do 
Alto, 525, Vila Virgínia.

PROPOSTA - Na reunião de 
1º de março entre o Sindicato, 
a Comissão e a Administração 
Municipal, encontro para de-
bater possíveis propostas da 

DIA 20 DE MARÇO, ÀS 19 HORAS 
O SERVIDOR DECIDIRÁ O MELHOR

ATENÇÃO, EDUCAÇÃO: CONFIRA NO VERSO OS DETALHES DA REUNIÃO 
ENTRE SINDICATO, REPRESENTANTES E A SECRETÁRIA VERÔNICA!

Prefeitura, não recebemos na-
da de concreto e os secretá-
rios ainda afirmaram que não 
tem como conceder nenhum 
reajuste salarial ou melhorias 
de benefícios para a categoria.

O QUE O SINDICATO FEZ?
Convocou assembleia para 

o dia 20 e deixará o Servidor 
decidir os próximos passos da 
luta. É fundamental a presen-
ça de todos os companheiros.

FALA AÍ, PRESIDENTE - “O 
momento é decisivo. Temos 
que agir com seriedade e fi-
carmos cientes de todas as 
consequências de nossas de-
cisões. Será uma assembleia 
com informações e impor-
tantes deliberações”, afirma 
a presidente do Sinseri, Clícia 
Mara Silva Damaceno. Quem 
não participar aceitará o que 
for decidido. COMPAREÇA!

PRESIDENTE CLÍCIA durante manifesto 
organizado pelo Sindicato reafirma 
a importância da união da categoria



SÃO TEMAS DA REUNIÃO ENTRE 
SINSERI E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO, HTPC E HTPL

Nossa presidente Clícia Mara 
Silva Damaceno, três Professores 
(Infantil, Fundamental e Especia-
lista), o advogado  do Sindicato, 
Dr. Rafael Ceroni Succi, e a presi-
dente do Conselho Municipal es-
tiveram reunidos, dia 8 de mar-
ço, com a secretária da Educação 
de Itaquá, Verônica Barbosa. 

O principal assunto foi tratar so-
bre a substituição. Nós cobramos 
que fosse respeitado o Artigo 70 
da Lei Complementar 293. 

A resposta foi que, devido ao 
chamamento dos concursados até 
o final da semana, primeiro será 
vista a situação das salas de aula 
para depois ver a fundo a forma 
de pagamento da substituição.

MAIS DETALHES - O artigo diz 
em determinado trecho que: “O 

substituto, durante o período da 
substituição, terá direito a perce-
ber o vencimento inicial do cargo 
substituído”. Queremos que a lei 
seja respeitada. A secretária disse 
que a chamada do concurso en-
cerra em poucos dias e, uma vez 
que tenha um panorama das salas 
que precisam da substituição, irá 
marcar nova reunião entre Sinseri, 
Conselhos e a Administração para 
debatermos o tema e uma solução 
digna a ser, por fim, aplicada.

SOBRE A HTPC E HTPL
A responsável pela Secretaria 

da Educação Verônica nos disse 
que o tema HTPC e HTPL está em 
andamento com a contabilidade. 
O número do processo para con-
ferência é 19.625/17.

ESTAMOS DE OLHO!

TEMOS O COMPROMISSO 
QUE UMA NOVA REUNIÃO 

SERÁ CONVOCADA NO 
INÍCIO DE ABRIL. IREMOS 
DELIBERAR JUNTOS COMO 
SERÁ FEITO O PAGAMENTO

FALA AÍ, PRESIDENTE - Clícia 
afirma: “Avalio de forma positi-
va o encontro. Não saímos com a 
solução, mas com o compromis-
so de que a situação será resolvi-
da muito em breve. O Sindicato e 
os representantes dos Conselhos 
vão se reunir para fecharmos 
essa situação e tenho certeza que 
será da forma que os Professores 
merecem, respeitando a lei, que é 
a nossa proposta. Acompanhem 
as novidades constantes através 
do nosso site e das redes sociais”. 


