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Araraquara, 26 de abril de 2022. 

 

EXCELENTISSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE ARARAQUARA-SP. 

SENHOR EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.  

 

Of. Sind. 243/2022. 

Ref: Contra Proposta dos servidores. Data-Base de 2022 

 

 

 

C/CÓPIA: 
 

MD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

SENHOR ALUISIO BRAZ.  
 

ILUSTRISSIMO SUPERINTENDENTE DO DAAE ARARAQUARA-SP. 

SENHOR DONIZETE SIMIONI.  
 

ILUSTRISSIMA DIRETORA EXECUTIVA DA FUNGOTA ARARAQUARA 

SENHORA LUCIA REGINA ORTIZ LIMA.  

 

 

PROTOCOLO PMA – 29883/2022 

PROTOCOLO DAAE – 001036/2022 

PROTOCOLO CAMARA – 4223/2022 

PROTOCOLO FUNGOTA – EM MAOS COM ANNY MAZEU 
 

 

 

 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIAO - SISMAR, entidade de representação de 

classe profissional de primeiro grau, por seus representantes legais que 

abaixo assinam, vem mui respeitosamente pelo presente, até a presença 

de Vossa Excelência, com especial finalidade informar que em Assembleia 

realizada na data de ontem (26/04/2022), defronte ao Paço Municipal, os 
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servidores municipais da Administração direta, do DAAE e da Fungota 

deliberaram pela elaboração de uma nova proposta tocante à Pauta 

econômica para negociação nesta Data-Base, nos termos que abaixo 

seguem. 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, de início, cumpre-nos 

comunicar que a categoria profissional representada e a Direção deste 

Sindicato reiteram o interesse em dar continuidade ao processo de 

negociação, de tal forma que as partes, com serenidade, maturidade e a 

necessária reflexão acerca das adversidades enfrentadas de ambos os 

lados, possam encontrar um termo capaz de compatibilizar de forma 

racional e satisfatória as possibilidades de uma e os anseios da outra.  

 

Assim sendo, apresentamos a nova proposta, aprovada 

na aludida Assembleia pelos Servidores Municipais, para a apreciação 

dessa Administração Municipal:  

 

 

01) Reajuste de 10% dos vencimentos para todo o conjunto do 

funcionalismo público municipal, com pagamento imediato; 

 

02) Reajuste do piso salarial do funcionalismo, para R$ 1.453,31 

(incluso no PCCV), com pagamento imediato, com efeitos retroativos 

a janeiro de 2022; 

 

03) Reajuste do piso salarial do Magistério da rede municipal de 

Educação para R$ 3.845,66 (jornada de 40 horas), conforme as 

diretrizes da lei federal, retroativo a janeiro de 2022;  

 

04) Majoração do Vale alimentação para R$ 850,00 para todos os 

funcionários ativos e inativos, desvinculando-o de toda e qualquer 

falta justificada; 

 

05) Implementação da redução das jornadas de trabalho, na forma 

como previstas no PCCV, de forma imediata;  
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06) Retomada da Política de Promoção de Classe estabelecida pelo 

PCCV, de forma imediata; 

 

07) Redução da Jornada de trabalho para 30 horas semanais a 

todos os funcionários da FUNGOTA; 

 

08) Negociação dos dias de manifestação dos servidores nos dias 11 

e 19 de abril deste ano de 2022 e não execução da multa judicial, 

com a devida extinção da ação cautelar promovida pelo Município 

em conjunto com o DAAE e Fungota;  

 

09) Para tanto, que sejam retomadas as reuniões presenciais para 

negociação pontual com os representantes do Governo, ressaltando 

a importância vital de que Vossa Excelência possa se fazer presente 

em alguma(s) destas reuniões. 
 

 

 

No aguardo de uma breve manifestação de V. Excelência, 

para facilitar e agilizar o agendamento das reuniões que ora se reitera a 

retomada, disponibilizamos os seguintes contatos:  

 

* sismarv@uol.com.br / andreiasismar@yahoo.com.br .  

* Fones: (16) 3335-9909 / 3335-1983 / (16) 99742-7145. 

 

       

  Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos 

desde já a atenção dispensada e aproveitamos o ensejo para reiterar votos 

de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 
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