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CAMPANHA SALARIAL 2021-2022

Falta pouco para a Mesa decidir 
sobre a pauta de reivindicações

(na verdade, não falta NADA para que ela decida)

Desde 31 de agosto – há quase dois meses, 
portanto – a Mesa está de posse dos cálculos cuja ela-
boração ela mesma encomendou aos órgãos técnicos 
da Casa (DRH e Departamento de Finanças), sobre o 
impacto financeiro e orçamentário do atendimento das 
reivindicações. Segundo tais cálculos, mesmo com o 

atendimento integral da pauta, do modo como foi formu-
lada, ainda haverá uma sobra orçamentária de R$  80 
milhões;

Naquele 31 de agosto, o Presidente Carlão Pig-
natari pediu ao 1º e ao 2º Secretário “uns 10 dias para 
pensar” e, digamos... “pediu vista” do processo. Desde 
então, o Deputado Luiz Fernando, 1º Secretário e coor-
denador do processo de negociação com a categoria, 
vem tentando convencê-lo a reunir a Mesa para que o 
tema seja deliberado.

Em 29 de setembro, atendendo a um pedido do 
SINDALESP, os representantes da Mesa reuniram-se 
com a diretoria da entidade.  O resumo do que foi expos-
to é o seguinte:

• Os representantes da Administração confirma-
ram a ausência de qualquer impedimento de ordem 
constitucional, legal ou jurídica para a concessão dos re-

ajustes na forma proposta pelos servidores, bem como 
a existência de recursos (com larga sobra) para o aten-
dimento das demandas;

• Desde  a reunião de 31 de agosto, quando 
o Presidente Carlão Pignatari pediu aos demais inte-
grantes da Mesa “mais uns dias”  para trazer a eles sua 
posição pessoal (que será analisada e decidida conjun-
tamente), não houve nova reunião. 

• Segundo relatou o Secretário-Geral de Ad-
ministração, Júlio César Ramos, o Presidente quer 
“aguardar as medidas a serem adotadas pelo Governa-
dor Dória” (!!!), o qual, segundo ele (Presidente), “está 
para mandar um projeto de reajuste geral” a esta Casa. 
Os  Chefes de Gabinete da 1ª e da 2ª Secretaria (Mi-
guel Biazzo Neto e Manuel dos Santos Rodrigues) in-
formaram que estavam tomando conhecimento dessa 
posição do Presidente naquele exato momento.

Há sete meses, em 22 de março, foi protocola-
da a pauta de reivindicações da Campanha Salarial 
2021-2022, composta de 3 (três) itens: 

a) Reposição das perdas inflacionárias; 
b) Revalorização do Auxílio-Saúde; 
c) Reforma Administrativa ;

CADÊ A DECISÃO ?
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1- REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO
 Não há o que debater quanto à necessidade de 
reposição das perdas inflacionárias, apuradas em 9,4% 
(IPCA) entre 01/03/2019 e 28/02/2021, MAIS o índice 
inflacionário a ser apurado até fevereiro de 2022 (esti-
mado, por enquanto, em cerca de 10% até lá). O cúmulo 
da iniquidade é que - como tem noticiado a imprensa -  a 
inflação alta contribui para o reforço do caixa dos esta-
dos, que têm exibido superávit!  Trocando em miúdos: 
A mesma inflação que corrói o salário do trabalhador, 
abastece o cofre do Estado mau-pagador!

2- AUXÍLIO-SAÚDE  
 A Revalorização do Auxílio-Saúde se impõe. Os  
estudos que a Mesa recebeu do SINDALESP demons-
tram a defasagem de mais de 10 (anos) do valor do be-
nefício, em face da inflação dos serviços de saúde. Os  
cálculos do DIEESE indicam uma defasagem de 230% 
(duzentos e trinta por cento).

O valor atual (R$ 322,00) é insuficiente até mes-
mo para cobrir as despesas daqueles que, sem plano 
de saúde privado, dependem do IAMSPE – Instituto de 
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, como 
demonstra a tabela anexa. Isso porque, como se sabe,  
a Lei Estadual  nº  17.293/2020 instituiu novos valores 
de contribuição, os quais, a depender da idade do ser-
vidor e da quantidade de beneficiários ou agregados, 
mais que dobraram! 

Quando se compara com o preço dos planos de 
saúde privados, então, o valor atual de R$ 322,00 che-
ga a ser afrontoso! Ao examinar-se as tabelas de várias 
operadoras, constata-se que os preços, em média, vão 
de R$ 550,00 (para a faixa de 24 a 28 anos de idade) a 
R$ 2.600,00 (para maiores de 59 anos). Ao final deste 
informativo também jntamos alguns exemplos de tabe-
las de valors praticados nos planos mais conhecidos. 

3- PRÓ-LABORE E ACESSO À 
    EVOLUÇÃO FUNCIONAL
 A reinstituição do Pró-labore colaborará para a 
melhor gestão dos setores técnicos (DRH, Finanças e 
outros). É uma incoerência cogitar do  retorno da GED 
e não aceitar a volta do pró-labore! O acesso à promo-
ção e à progressão por parte dos efetivos que ocupem 
função de confiança ou cargo em comissão na área ad-
ministrativa é  a justa contrapartida à vedação de incor-
poração de vantagens pessoais.  

A manifestação do Sindalesp diante do que foi 
exposto na reunão é a seguinte:

Por que - e para quê - 
devolver  R$ 120 milhões do nosso 

orçamento  ao Executivo ???
Afinal, que sentido racional haveria em “devolver” 

ao caixa geral do Estado mais de R$ 120 milhões, sem 
que fossem atendidos os pleitos – comprovadamen-
te justos -  dos servidores da Assembleia Legislativa 
?  Coincidência ou não, saiu publicado, nesta semana, 
um decreto concedendo suplementação orçamentária 
ao Tribunal de Justiça, no valor de (...adivinhem..) R$ 
100 milhões. Exatamente no dia seguinte à visita do De-
sembargador Pinheiro Franco –Presidente do TJSP – ao 
Presidente Carlão. Tomara que não tenha nada a ver !

 Quanto ao Governador, ele já expôs, no PLC 26, 
aprovado “na marra” em Plenário, sua opinão sobre 
o serviço público e o funcionalismo. Além do mais, já 
declarou publicamente que NÃO CONCEDERÁ REA-
JUSTE SALARIAL no âmbito do Poder Executivo, mas 
está pensando em mandar uma tal “proposta de abono” 
abrangendo os servidores da Secretaria da Educação 
(só para os da ativa, naturalmente).

 A Mesa não desconhece que há uma espécie de 
“dívida moral” da Casa com seus servidores, decorren-
te da frustração da concessão de 2% de aumento real 
(acordada com a Mesa e aprovada em Plenário), me-
diante manobra da Presidência anterior, em 2018.

Acreditamos que o Presidente Carlão Pignatari, 
que recebeu representantes do SINAFRESP em 28 de 

“Consultar o Governador” ???

NADA FALTA para que nossa pauta
 seja deliberada!

junho, em audiência de quase 1 (uma) hora, na qual, en-
tre mesuras e salamaleques,  solidarizou-se com aquela 
categoria e comprometeu-se a levar seus pleitos ao Go-
vernador do Estado (incluindo os que vieram inseridos 
no PLC 26), não deixará de, ao lado dos demais inte-
grantes da Mesa, dialogar, de forma republicana, demo-
crática e institucional com os servidores do Parlamento 
que ele preside! Independentemente da opinião que ele 
tenha sobre os sindicatos, os servidores e seus direitos.

Apelamos, em suma, ao Presidente para que –  em 
respeito ao corpo funcional do segundo maior parlamen-
to do País e até mesmo em respeito a seus colegas de 
Mesa – destrave a negociação e colabore para que se 
execute justiça!

Senhora Deputada,  
Senhor Deputado

Os servidores da Assembleia Legislativa estão 
em Campanha Salarial desde março deste ano. A 
pauta écomposta de DOIS itens principais:

1) REPOSIÇÃO DAS PERDAS 
INFLACIONÁRIAS 2019/2021 E 2021/2022;
2) REVALORIZAÇÃO DO AUXÍLIO-SAÚDE.

As reivindicações abrangem todos os 4.265 ser-
vidores da Casa (gabinetes, área administrativa, em 
comissão, efetivos, ativos, aposentados).

Acerca da REPOSIÇÃO SALARIAL, nem é pre-
ciso falar muito! Os salários perderam 9,4% de seu 
poder de compra entre 2019 e 2021 e, pelas previ-
sões, perderão pelo menos outros 10% até fevereiro 
de 2022. A reivindicação do SINDALESP é a apre-
sentação e votação, em 2021, de projeto pevendo a 
reposição, com efeitos financeiros a partir de janei-
ro/2022 (para as perdas de 2019/2021) e março/2022 
(para as perdas 2021/2022).

Quanto ao AUXÍLIO-SAÚDE, a reivindicação é 
que seja fixado em 10% (dez por cento) da remune-
ração de cada um dos 4.265 servidores, com um piso 
de R$ 1.062,00. E por quê ?

Porque o valor desse auxílio - R$ 322,00 - está 
defasado em mais de uma década. Cálculos do DIE-
ESE apontam uma defasagem de 230% (duzentos e 
trinta por cento) desde que oAuxílio-Saúde foi institu-
ído, há 14 anos !

Durante as discussões sobre a pauta, conduzi-
das, em nome da Mesa, pelo Gabinete da 1ª Secre-
taria e supervisionadas pelo Sr. 1º Secretário, Dep. 
LUIZ FERNANDO, surgiu a ideia de, em vez de um 
valor fixo, ou mesmo de percentual fixo, evoluir para 
valores escalonados por faixa etária, ou seja, exata-
mente como praticam as operadoras de planos de 
saúde.

Tomamos a liberdadede exibir perante Vossa 
Excelência os ANEXOS a seguir, que mostram:

a) algumas tabelas de operadoras de planos de 
saúde, escalonadas por faixa etária, que demons-

tram que os R$ 322,00 do atual Auxílio-Saúde nem 
chegam perto de representar alívio para os pesados 
encargos suportados por quem tem plano de saúde;

b) alguns valores de contribuições ao IAMSPE, 
a demonstrar que, mesmo para aqueles servidores 
que não tem plano de saúde privado e dependem ex-
clusivamente do atendimento no Hospital do Servidor 
Público e de sua rede credenciada, o valor do Auxí-
lio-Saúde atual NÃO COBRE as despesas, principal-
mente após a edição da Lei nº 17.923, de 2020, de 
iniciativa do Poder Executivo, que reajustou e modifi-
cou a base de cálculo, incrementando pesadamente 
o custo da referida contribuição.

As dramáticas circunstâncias em que vivemos, 
principalmente com o advento da pandemia de co-
vid-19, tornaram a assistência à saúde um assunto 
prioritário, inclusive entre os empregadores privados. 
Matéria do jornal “Valor Econômico” de 30/8/21 re-
vela que as empresas têm aumentado a oferta de 
auxílio-saúde ou plano de saúde para seu corpo de 
colaboradores.

Precisamos do apoio de Vossa Excelência, pois 
a Mesa recebeu essa pauta de reivindicações em 22 
de março, e desde 31 de agosto está de posse de 
todos os dados técnicos necessários (inclusive orça-
mentários) para decidir. Mas o Presidente CARLÃO 
PIGNATARI, que naquele 31 de agosto pediu “uns 10 
dias para pensar”, simplesmente se recusa - passa-
dos 2 meses - a marcar nova renião da Mesa e trazer 
o assunto de volta para análise e decisão.

OS SERVIDORES DE SEU GABINETE E OS 
DA ÁREA ADMINISTRATIVA AGRADECEM !!!
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TABELAS DE VALORES DE ALGUMAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE (R$)
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