
São Paulo, 31 de março de 2017

Ofício 004/2017/ FORUM DE ENTIDADES - SINP

Exmo. Senhor Prefeito,

Assunto: Audiência

O Fórum das Entidades Sindicais e Associativas da Prefeitura de São Paulo, composto por 39 (trinta e 
nove)  Entidades,  signatárias  do  Sistema  de  Negociação  Permanente-SINP,  legítimos  representantes  dos 
servidores públicos municipais de São Paulo, considerando o anúncio, pelo Governo Federal, sobre a retirada 
dos servidores estaduais e municipais do texto da PEC 289/16 (remetendo a discussão do tema previdenciário 
para o âmbito de Estados e Municípios), e ainda, considerando que a data-base dos servidores municipais está 
próxima  vem,   respeitosamente,  através  deste,  solicitar  que  V.Exa.  receba  uma  comissão  representativa 
dessas Entidades no próximo dia 07-04-2017 às 14 horas, para apresentar a seguinte:

Pauta Unificada:

1.  Retirada imediata do PL 621/16 que trata do SAMPAPREV em tramitação na Câmara  Municipal;
2.  Revisão da Lei Salarial;
3.  Concessão de índice de Revisão Geral Anual;
4.  Saúde do trabalhador (com ênfase na prevenção da violência nos locais de trabalho);
5.  Revalorização dos benefícios auxílio alimentação/vale refeição.

Necessário  se faz registrar  que a  pauta  acima representa  apenas os pontos  de  consenso entre  as 
Entidades participantes, não significando renúncia a qualquer outro item reivindicatório já apresentado ou que 
venha a ser apresentado por qualquer uma das signatárias do Convênio SINP.

Para dar tratamento às negociações sobre a pauta acima é indispensável o estabelecimento de calendário 
para a realização de reuniões da Mesa Central de Negociação, instituída através do Convênio SINP, firmado 
entre a Prefeitura do Município de São Paulo e a representação de seus servidores, ainda em vigor.

Certos de contar com o atendimento ao solicitado, reiteramos nossa distinta consideração.

Respeitosamente,

Margarida Prado Genofre
Coordenadora Fórum das Entidades
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