
Campanha Salarial 2013/2014 

Assembleia Geral Extraordinária 

Data: 15 de outubro de 2014 (quarta-feira) 

Horário: 9h30 (1ª convocação) 10h (2ª convocação) 

Local: Sede do SEESP 

(Rua Genebra, 25, 1º andar, Bela Vista – São Paulo/SP) 

Pauta:  

a) Informes sobre o andamento da campanha salarial e negociações na 

Câmara Municipal 

b) Discussão, deliberação e aprovação de encaminhamentos e ações de 

mobilização por reajuste salarial já;  

c) Organização nas áreas para a mobilização. 

Reajuste salarial já! 

Em sua campanha eleitoral, o prefeito afirmou que os servidores teriam 

reposição da inflação na data-base, 1º de Maio. Todavia, pelo segundo ano 

consecutivo dessa administração, os engenheiros e arquitetos da PMSP têm 

seus vencimentos arrochados pela perda inflacionária, que atinge cerca de 

50%, de 2007 até agora. No atual governo o reajuste foi zero! 

Ninguém aguenta mais 

As entidades de representação têm se empenhado em buscar a negociação e 

têm atuado junto à Câmara Municipal onde se encontram os projetos do 

governo que prejudicam engenheiros e arquitetos. Nossa atuação fez com que 

o presidente da Câmara, vereador José Américo (PT), e o vereador Nelo 

Rodolfo (PMDB) se dispusessem a montar uma comissão para estudar um 

substitutivo exclusivo para nossas carreiras, o que atende uma demanda 

nossa, desde que não seja com remuneração por subsídio e preserve direitos. 

No entanto, sabemos que esse é um processo demorado. Nesse sentido, tendo 

em vista a enorme perda salarial e as dificuldades financeiras que isso acarreta 

para os profissionais e suas famílias, vamos reivindicar ao Executivo que 

proceda a uma reposição salarial de emergência, aliviando um pouco a 

situação dramática pela qual passamos.  

Vamos discutir como nos mobilizaremos e as formas de luta que usaremos 

com garra e determinação para alcançarmos os nossos objetivos. Assim, é 

fundamental a presença de todos à assembleia, que será realizada em 

conjunto com o Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo (SASP) e 

com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos Municipais (SEAM). 

Participe e mobilize seus colegas.  

Todos unidos e mobilizados nessa luta! 


