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NOSSAS PORTAS ESTÃO 
ABERTAS PARA VOCÊ.
AS dO mERCAdO
TAmBém ESTARÃO.
OS PROfiSSiONAiS quE iRÃO SE
dESTACAR NO mERCAdO ESTÃO Aqui.

Condições especiais para servidores 
públicos da Prefeitura de Sorocaba.

0800 283 1010
www.faculdadepitagoras.com.br
Estrada Sorocaba-Votorantim, ao lado
do prédio Pirâmide-Votorantim/SP

Cursos de graduação:
 - Jornalismo  (NOVO)
 - Administração
 - Ciência da Computação
 - Engenharias:
   de Controle e Automação
   de Produção
   mecânica

mBA em Gestão de Pessoas - Express
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SomoS nóS noS

30 anos
e m 2010, ano em que completa 30 anos de fundação, o Sindicato dos Servi-

dores Públicos Municipais de Sorocaba (SSPMS) e todos os companheiros e 
colegas de serviço público do município têm muito o que comemorar. 

Ao longo destes anos conquistamos a nossa Seguridade e Previdência (Funserv), 
a nossa estabilidade e evolução profissional e diversos benefícios estatutários. Como 
fruto do nosso trabalho, a administração pública presta serviços à população e, neste 
sentido, somos uma categoria muito especial. Somos professores, médicos, dentistas, 
ajudantes gerais, jornalistas, guardas municipais, serviçais, auxiliares administrativos, 
motoristas e tantos outros, todos prontos a dar a nossa contribuição para que os mora-
dores de Sorocaba tenham o melhor atendimento público. Somos diferentes segmen-
tos profissionais e, juntos, formamos uma categoria única  à disposição da cidade que 
amamos para servir com dignidade e responsabilidade. 

Somos nós, servidores municipais, que estamos no centro da comemoração destes 
30 anos do SSPMS. E, como não poderia deixar de ser, somos nós que damos o tom 
desta edição comemorativa da revista “Lutas”. Em cada reportagem, em cada foto, em 
cada registro de histórias passadas, somos nós que ditamos os rumos dos aconteci-
mentos do passado, do presente e do futuro que almejamos.

Vamos todos comemorar a nossa gloriosa e honrosa história!

*Sérgio Ponciano de Oliveira
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SSPmS junto com 
a CTB na marcha 
pela Redução da 
Jornada de Traba-
lho, em Brasília, 
2009

Professores na 
Câmara municipal 
reivindicam equi-
paração salarial, 
em 2009
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s 
ó com as grandes mobilizações da categoria, no início da década de 90, 
como passeatas e greves, é que as principais reivindicações trabalhistas 
foram conquistadas. O vice-administrativo do SSPMS, Marcelo Stefani, 
participou dessas mobilizações e ressalta a importância delas para o fun-

cionalismo. Entre elas: o reajuste salarial, realização de concursos públicos, direito 
ao adicional de sexta parte do salário, plano de cargos e carreiras, além do desenga-
vetamento do projeto que criaria a Funserv.

Passeata dos servidores pelas 
ruas de Sorocaba em defesa dos 
direitos da categoria, em 1992.

SSPmS participa da mobilização 
pela preservação dos direitos 
trabalhistas, em Brasília, 2003.

diretoria do Sindicato dos Servidores mu-
nicipais de Sorocaba (SSPmS) presente no 
Funcionariando 2007, realizado no Teatro 
municipal “Teotônio Vilela”
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SSPmS realizou o VI Congresso da Federa-
ção dos Sindicatos de Servidores Públicos 
do Estado de São Paulo, em agosto de 
2002, no Clube de Campo
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Trecho do livro “Para entender os sindicatos no brasil: 
uma visão classista”, da Editora Expressão Popular.

Waldemar Rossi e William Jorge Gerab

Os sindicatos  são organismos sociais que 

se destinam à defesa dos in-

teresses econômicos e sociais dos componentes das suas respectivas 

categorias profissionais, individual ou coletivamente. Esses interesses 

são os voltados para as melhorias salariais, das condições de trabalho 

e das condições de vida, em geral. Justamente por tratar de questões 

comuns às trabalhadoras e aos trabalhadores da sua base social, esses 

organismos unificam todas e todos que os integram, sem distinção de 

sexo, raça, credo religioso, orientação sexual ou opção política”.

“

Servidores em 
assembleia na 
garagem municipal, 
no início da 
década de 90
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PARA o SSPmS, A 
ComunICAção é umA 

FERRAmEnTA PARA dAR 
TRAnSPARênCIA àS 

ATIVIdAdES dA EnTIdAdE

A cOmuNIcAÇÃO cOm OS 

servidores

t oda a entidade que representa 
uma categoria tem que fazer uso 
de algum meio de comunicação 

para se aproximar de sua base e ser o ca-
nal para a troca de informações, de conta-
tos, de mobilização e de formação. 

Atualmente, temos à nossa disposi-
ção várias mídias e novas tecnologias, como os impressos, a 
rádio, a televisão, a internet com os blogs, sites em geral, sites 
de relacionamento e outras ferramentas. 

Nosso sindicato disponibiliza uma página na internet 
(www.sspms.com.br) e elabora bimestralmente o jornal ta-
bloide, Valorização&Respeito, que é distribuído nos locais de 
trabalho dos servidores municipais. E, para facilitar o acesso 
à história do nosso sindicato, a diretoria elaborou esta revista 
comemorativa de 30 anos, contando as histórias, as lutas e as 
conquistas dos servidores.

Mas você consegue imaginar como era feita a comuni-
cação numa época em que o computador praticamente não 
existia e não havia recursos para impressão em gráfica?

O presidente da Associação dos Aposentados e Pensio-

nistas da Prefeitura Municipal de Soroca-
ba (AAPPMS), Antonio Silva, 72 anos, e o 
vice-presidente, Arlindo Rafael Monteiro, 
62, lembram da época em que rodavam o 
órgão oficial da Associação dos Servidores 
Públicos Municipais (ASPM), o embrião do 
nosso Sindicato.

Antonio Silva, em sua mesa de trabalho, mostra com 
orgulho alguns exemplares, guardados com carinho, do bo-
letim mensal “O Servidor”. Com 16 páginas, era feito com 
papel sulfite dobrado ao meio. Arlindo Monteiro explica que 
na época era necessário datilografar (lembram da máquina de 
escrever?) os textos, recortar e ir colando no sulfite. Assim era 
montado o boletim, que continha informações importantes 
sobre convênio médico, prestação de contas, reivindicações 
da categoria e ainda entretenimento, como caricaturas feitas 
pelo servidor público Miguel Brandão (que nos deu um dese-
nho de presente, em comemoração aos 30 anos do sindicato) 
e palavras cruzadas.

Veja acima reprodução desse boletim, que era rodado em 
mimeógrafo.

desenhos de mi-
guel Brandão, com 

os recortes cola-
dos, na montagem 

do “o Servidor”

TRANSPARÊNcIA
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t emos muitas vitórias a comemorar nestes 30 anos de 
existência dessa entidade representativa dos traba-
lhadores públicos de Sorocaba. Isso se deve à capa-
cidade de organização e de união em torno do ideal 

coletivo, combustível que movimenta o sindicato para o futuro. 
Esse é o sentimento de todos os presidentes que passaram pelo 
SSPMS e que foram entrevistados para esta edição especial da 
Revista Lutas. Sem eles, não teríamos história para contar aqui.

O iníciO: asPMs

Tudo começou na década de 80. O Brasil ainda passava pelo 
período da ditadura militar, no qual todo grupo que quisesse se 
organizar sofria com perseguições políticas e com censura. O 
sonho de criar um sindicato para o funcionalismo público ainda 
não era possível, mas os servidores da Prefeitura de Sorocaba 
sentiam necessidade de defender sua categoria. 

O atual presidente da Fundação de Assistência à Saúde do 
Servidor Municipal (Funserv), Marcos Bistão, conta que alguns 
setores da Prefeitura tinham time de futebol e também se reu-
niam para discutir questões referentes ao funcionalismo. Esse 
grupo contava também com o vereador Francisco Moko Yabi-
ku, que na época trabalhava como engenheiro da Prefeitura e 
afirma que foi assim que começou a se consolidar a ideia de 
se formar a Associação dos Servidores Públicos Municipais de 
Sorocaba (ASPMS). O desafio estava lançado!

Antonio Silva, 72 anos, é hoje o presidente da Associação 
dos Aposentados e Pensionistas da Prefeitura Municipal de So-
rocaba. Ele foi o primeiro a presidir a Associação dos Servido-
res e lembra da fundação da ASPMS, com a realização de uma 
Assembleia Geral realizada no Ginásio Municipal de Esportes, 
no dia 28 de dezembro de 1980. “Havia cerca de dois mil servi-
dores e familiares, contando ainda com a participação do tam-
bém servidor e prefeito na época, José Theodoro Mendes ”, diz.

A primeira diretoria eleita foi composta pelos seguintes 
membros: Presidente: Antonio Silva; vice-presidente: José de 
Barros Oliveira; 1º secretário: 
Wenceslau Correa Lacerda; 
2º secretário: Lázaro Antonio 
Nogueira; 1º tesoureiro: José 
Carlos Vieira de Camargo Fi-
lho e 2º tesoureiro: Sidney 
Martins. O Conselho Associa-
tivo tinha como presidente, 
Reinaldo D´Alessandro.

O dia a dia da assOciaçãO

Como esse grupo de servi-
dores já previa, o início não foi 
fácil. Sem receber remunera-
ção toda a diretoria se dividia 
entre as tarefas do trabalho na 

EX-PRESIDENTES

nESTA REPoRTAGEm VoCê 
VAI ConFERIR AS oRIGEnS dAS 
ConquISTAS ATuAIS 
do FunCIonAlISmo PúBlICo 
dE SoRoCABA. GRAçAS
Ao EmPEnho E dEdICAção 
dE um ColETIVo dE 
TRABAlhAdoRES quE 
ATRAVESSAm TRêS 
déCAdAS nA luTA E no 
FoRTAlECImEnTo do SIndICATo
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Prefeitura e as atividades na 
associação. Inclusive, todas 
as despesas com o registro 
da entidade foram pagas pelo 
próprio grupo. Depois dis-
so, solicitaram o desconto da 
mensalidade na folha de paga-
mento do funcionário público 
para que a associação pudes-
se ser viabilizada.

Entre as atividades que de-
senvolveram está a Feira da 
Economia. Devido à inflação 
galopante da época vendiam, 
na feira, produtos com preço 
de custo ao trabalhador. A feira 
era realizada, quinzenalmente, 
no Estádio “Walter Ribeiro”, 
(CIC). O servidor público apo-
sentado, Arlindo Rafael Mon-
teiro, era agrimensor da Pre-
feitura e se recorda de quando 
subia no caminhão para distribuir os alimentos.

Essa atividade contribuiu também para a filiação e es-
truturação da base da associação. Conforme Antonio Silva, 
a primeira gestão da associação terminou contando com 
1.200 sócios.

Outra prioridade da associação era formar o convênio 
médico que atendesse a todos, não somente aos funcioná-
rios estatutários e pudesse dar uma assistência médica dig-
na. Foi, então, firmado o convênio com Serviços a Indústria 
de Assistência Médica S/C Ltda. (Siam).

Com a sede, o convênio médico e outras atividades em 
desenvolvimento, a diretoria da ASPMS reivindicava em 
seguida uma área para a estrutura recreativa, cuja obra foi 
finalmente iniciada em 1990, quando a associação passou 
a ser sindicato, na gestão de Marcos A. Figueiredo Bistão.

a transfOrMaçãO: de assOciaçãO (asPMs) 
a sindicatO (ssPMs)

Foi só a partir da Constituição Federal de 1988 que houve 
abertura para a criação de sindicatos. Mesmo com a possi-
bilidade de se criar um sindicato que atendesse a região, 
Bistão comenta que decidiram transformar a associação em 
um sindicato que atendesse apenas Sorocaba, “pois cada 
cidade tem as suas especificidades”, fundamenta. No dia 20 
de fevereiro de 1989 ocorria, então, a transformação da as-
sociação em sindicato.

Bem à frente do seu tempo, a entidade passou a ser re-

SSPmS comemorou os 20 
anos de transformação de 
Associação para Sindica-
to, em 2009

Inauguração do refeitório do Setor 
de Fiscalização, em 2008

Fotos: Comunicação/SSPmS

ConTInuA
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EX-PRESIDENTES

ferência e a diretoria foi procurada por sindica-
listas e chamada a fazer reuniões e palestras em 
outras localidades, para ajudar na formação de 
outras entidades.

As conquistas para o trabalhador público 
continuaram: faltas abonadas, Plano de Carreira, 
abertura de concursos públicos, criação da Fun-
serv, cesta básica, entre outras.

Antonio Silva sempre foi funcionário público. 
Formado em direito, entrou para a Prefeitura de 
Sorocaba aos 19 anos de idade. Esteve à frente 
da ASPMS por duas gestões consecutivas. A pri-
meira foi decidida na assembleia de fundação da 
associação, realizada no Ginásio Municipal de Es-
portes. 

Marcos Antonio Figueiredo Bistão foi o segun-
do presidente da ASPMS e o primeiro do sindica-
to. Ele ressalta que hoje o funcionário público tem 
previdência e assistência de saúde sólida, o que 
constitui, sem dúvida alguma, em atrativos para 
o ingresso no serviço público municipal. “Temos 
todos os instrumentos, como o estatuto, que as 
administrações colocam em prática e outras que 
precisam ser implantadas, pois o tempo vai mos-
trando as necessidades”, afirma.

Nelson Wilson foi o terceiro presidente da 
associação e durante toda a sua trajetória esteve 
atento aos interesses coletivos. Foi educador e 
responsável pelo setor do plano da rede escolar, 
de 1973 a 1986, como assessor de secretário de 
educação. E deu sua contribuição à frente do SS-
PMS.

Seu filho Nelson Wilson Junior também é 
funcionário público da Prefeitura, trabalhando na 
Secretaria de Habitação, e se diz influenciado pela 
história de vida de seu pai. 

Arlindo Rafael Monteiro entrou no serviço pú-
blico aos 15 anos de idade e começou com a tarefa 
de carpir ruas. “Eu ganhava meio salário mínimo 
na época”, recorda-se o atual vice-presidente da 
Associação dos Funcionários Públicos Aposenta-
dos de Sorocaba. Monteiro se qualificou e fez car-
reira pública até chegar ao cargo de agrimensor. 

Durante sua administração na ASPMS inaugurou 
o refeitório da Prefeitura e lutou pelos direitos dos 
trabalhadores públicos, principalmente pela re-
posição salarial, tendo em vista a alta inflação da 
época.

Luis Fábio dos Santos é atualmente supervi-
sor de ensino. Durante sua gestão no sindicato 
deu sequência a algumas bandeiras importantes, 
como a mobilização da categoria, ampliação do 
número de sócios, dissídios coletivos por meio de 
assembleias e a elaboração da democracia parti-
cipativa com as comissões de base por categoria, 
para apresentação de pautas reivindicativas. Du-
rante sua gestão foram feitas grandes conquis-
tas. Entre elas: Plano de Carreira do Magistério 
(Lei nº 4599/94); promoção por tempo de serviço 
da Guarda Municipal; 6ª parte criada pela Lei nº 
4519/94; Regimento Disciplinar da Guarda Muni-
cipal e diminuição do porcentual do desconto de 
vale-transporte.

Quanto ao futuro do sindicalismo e do serviço 
público, Santos afirma que é necessário trabalho 
educativo e campanhas de conscientização. “O 
papel do sindicato é o de construir o contraponto 
à fragmentação”, diz.

Genival Rodrigues da Silva, filho de sindicalis-
ta, é chefe da Divisão de Fiscalização de Áreas Pú-
blicas da Prefeitura. Entrou para a carreira pública 
como assistente técnico e assumiu como presi-

ClAudInEI dE JESuS RoSA

AnTonIo SIlVA
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mARIA WInnIFREd 
lEE AY SIE 

luIZ FÁBIo 
doS SAnToS 

1ª FASE – ASPmS 
assOciaçãO dOs servidOres 
PúblicOs MuniciPais de sOrOcaba

Presidente: Antonio Silva
Períodos: 28/12/1980 a 31/12/1983

Presidente: marcos Antonio Figueiredo Bistão
Períodos: 01/01/1984 a 31/12/1985 e 01/01/1988 a 19/02/1989

Presidente: nelson Wilson (in memoriam)
Períodos: 01/01/1986 a 16/10/1986

Presidente: Arlindo Rafael monteiro
Períodos: 17/10/1986 a 31/12/1987

2ª FASE – SSPmS
sindicatO dOs servidOres 
PúblicOs MuniciPais de sOrOcaba

Presidente: marcos Antonio Figueiredo Bistão
Períodos: 20/02/1989 a 31/12/1993

Presidente: Genival Rodrigues da Silva
Períodos: 01/01/1994 a 16/05/1994

Presidente: luiz Fábio dos Santos
Períodos: 17/05/1994 a 31/12/1995

Presidente: maria Winnifred lee Ay Sie
Períodos: 01/01/1996 a 31/12/2007

Presidente: Sérgio Ponciano de oliveira
Períodos: 01/01/2008 a 31/12/2010

crOnOlOgia dOs Presidentes
da asPMs e dO ssPMs

dente do SSPMS em 1994. De acordo com ele, a expec-
tativa era de dar seqüência às lutas e fazer com que o tra-
balhador público se identificasse com o sindicato, como 
seu representante nas defesas trabalhistas. Fez contratos 
com entidades, buscou parcerias e convênios. Conseguiu 
jogos de uniformes 

“O sindicato é forte quando o servidor dá respaldo a 
ele”, conclui.

Maria Winnifred Lee Ay Sie (Winni) nasceu em Jacar-
ta, na Indonésia e veio para o Brasil em 1967. Entrou na 
Prefeitura em 1978 como assistente social e atua junto 
com o SSPMS há mais de 20 anos. Ela esteve na presidên-
cia do sindicato por quatro mandatos consecutivos. Isso 
só foi possível graças aos seus próprios méritos, devido 
ao trabalho que desempenhou, mesmo com todas as di-
ficuldades encontradas. O sindicato estava em situação 
difícil tanto na estrutura física quanto na parte financeira. 
Mas com muita luta a administração conseguiu manter os 
direitos já conquistados pela classe trabalhadora e tam-
bém renovar a credibilidade da entidade com a sua base. 
O sindicato apoiou totalmente a Funserv e a construção 
de outros espaços, como a Associação dos Funcionários 
Públicos Aposentados de Sorocaba e Associação dos 
Funcionários do Saae. Além de ter realizado uma reestru-
turação para modernizar o Clube de Campo, Winni tam-
bém enfrentou uma dura batalha para a manutenção da 
assistência à saúde, nos anos de 1998 e 1999, o que gerou 
sua participação em discussão em nível nacional, com 
centrais sindicais e nas instâncias políticas.

ARlIndo 
RAFAEl 
monTEIRo

ComunICAçAo/SSPmS

GEnIVAl RodRIGuES dA SIlVA 

ComunICAçAo/SSPmS

ClAudInEI dE JESuS RoSA

ClAudInEI dE JESuS RoSA
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c lassista, democrático, 
unitário e de luta. Esses 
quatro valores funda-

mentais definem a Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Brasil (CTB) à qual o nosso 
sindicato se filiou em setembro 
de 2009, após a aprovação dos 
associados em Assembleia Geral 
Extraordinária, realizada no Clube 
de Campo.

Entre as bandeiras de luta da 
CTB estão o fortalecimento sindical, 
a luta por melhores salários e condi-
ções trabalhistas, a redução de jor-
nada sem redução de salários, o fim 
de qualquer tipo de discriminação e a 
unidade com o movimento social. Co-
nheça mais da história e das bandei-
ras da nossa Central por meio do site: 
www.ctb.org.br

Para o presidente do SSPMS, 
Sérgio Ponciano de Oliveira, essa 
filiação representa um avanço no 
horizonte de luta do funcionalismo 
público municipal, pois essa união 
reforça a atuação sindical no esta-
belecimento de políticas públicas 
eficazes e por um serviço público 

de qualidade, com 
representatividade 
direta junto ao go-
verno federal e ao 
Congresso Nacional.

SIndICATo

filia-se
à CTB

A FIlIAção do 
SIndICATo à CTB 
REPRESEnTA AVAnço 
no hoRIZonTE dE 
luTAS do 
FunCIonAlISmo 
PúBlICo

Servidores na assembleia que definiu a filiação 
à CTB, em 2 de setembro de 2009

REPRESENTATIvIDADE

Comunicação/SSPmS
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n a Rua 28 de outubro, ao lado do Restaurante 
Supremum, no mesmo endereço do Clube de 
Campo, há uma área de 1.647,57 metros qua-

drados que está devidamente registrada em cartório, 
pertencente ao Sindicato dos Servidores Públicos Mu-
nicipais de Sorocaba (SSPMS).  

A aquisição desse imóvel foi mais uma conquista do 
nosso sindicato no ano de 2009, graças a um acordo ju-
dicial, a título de ressarcimento. Como um presente aos 
associados pelos 30 anos de fundação do SSPMS, em 

28/12/1980, desde a época em que era uma associação.
Com esse patrimônio a intenção é construir a sede pró-

pria do sindicato. O presidente do SSPMS, Sérgio Ponciano 
de Oliveira, afirma que isso proporcionará uma maior agili-
dade no encaminhamento das demandas da categoria, por 
estar localizado próximo dos órgãos públicos, com os quais 
o sindicato se relaciona diariamente, como Paço, Câmara, 
Fórum de Justiça, Justiça do Trabalho, entre outros.

atual sede

O atual prédio onde funciona a sede administrativa do 
SSPMS, no centro, é cedido pela Prefeitura ao sindicato, com 
permissão de uso por tempo indeterminado, por meio do De-
creto Municipal nº 8.303, de 04/12/1992 (Processo nº 4.308/87) 
e não comporta mais a demanda de serviços disponibiliza-
dos. A construção da nova sede envolverá a participação 
de todos os associados na arrecadação de recursos, pois os 
existentes estão comprometidos com a manutenção básica 
da estrutura existente na sede e no Clube de Campo.

Área abrigará a futura sede administrativa do SSPmS

1.647,57 m2

é o TAmAnho dA ÁREA

SSPmS
conquista
SEu ImóVEl

PATRImÔNIO

Comunicação/SSPmS
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q uando a entidade representativa 
dos servidores municipais foi fun-
dada, em 28/12/1980, a associação 

elaborou o Estatuto. Após a transformação 
de associação para sindicato, em 20/02/1989, 
foram feitas diversas alterações e o estatuto 
vigorou até 2008.

Com a Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 12/12/2008 uma nova redação 
estatutária foi aprovada, por 
unanimidade, atualizando e 
adequando os artigos, aten-
dendo aos dispositivos do 
novo Código Civil.

Além das sugestões dos 
associados, contribuíram di-
retamente na construção do 
novo estatuto: a diretoria atu-

al do SSPMS, os advogados,  Ligia Maria Bar-
bosa de Carvalho, responsável pelo Departa-
mento Jurídico da Entidade,  dr. Claudinei José 
Marchiolli, advogado contratado que prestou 
assessoria ao Sindicato e Maria Winnifred L.A. 
Sie, ex-presidente, que também é advogada.

O novo Estatuto possibilita a implantação 
de ferramentas para o aprimoramento da 
gestão administrativa, financeira e patrimo-

nial, além de definir, de forma 
mais transparente, as atribui-
ções e responsabilidades de 
cada diretor e órgãos com-
plementares.

Os associados podem ler 
o Estatuto, na íntegra, no site: 
www.sspms.com.br, entrar 
em O Sindicato – Estatuto.

um noVo 

estatuto

ConFIRA o ESTATuTo 
nA ínTEGRA no SITE 

WWW.SSPmS.Com.BR

mODERNIZAÇÃO

Assemble ia realizada para aprovação do 
novo Estatuto do SSPmS em 2008
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Sede da Funserv u m dos itens que constavam no acordo coletivo de 
1992 era a criação da Fundação de Seguridade So-
cial  dos Servidores Públicos Municipais de Soroca-

ba (Funserv), que começou a funcionar no ano seguinte. Mas 
para que ocorresse essa grande realização aos trabalhadores 
públicos municipais, foram longas as discussões e lutas vi-
sando à consolidação dessas garantias.

De acordo com o presidente da Funserv, Marcos An-
tonio Figueiredo Bistão, que na época era o presidente do 
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diretoria do SSPmS participa de reunião no Paço em 2009 
que discutiu a assistência à saúde

Sindicato dos Servidores Públicos Mu-
nicipais (SSPMS), o projeto de criação 
da Funserv foi primeiramente enviado 
à Câmara em 1992, mas não foi votado. 
Em compensação sua aprovação total 
ocorreu na administração do prefeito 
Paulo Mendes, em 1993.

As duas grandes frentes de atua-
ção da entidade são: a previdenciária 
(aposentadoria, auxílio-doença, bene-
fícios) e a de assistência à saúde (mé-
dicos e hospitais).

avançOs

Na área previdenciária, Bistão co-
memora o apoio da Prefeitura e da 
Câmara Municipal no aumento sig-
nificativo da alíquota patronal. Com 
o passar dos anos, seguiu uma linha 
progressiva de 12% a 19,5% e até 2014 
o teto será de 22%. Na avaliação do 
presidente, isso traz equilíbrio ao cai-
xa da entidade.

“Todos os benefícios, auxílios e 
pensões são pagos e ainda há uma re-
serva previdenciária acima de R$ 120 
milhões”, confirma Bistão, que tam-
bém ressalta a importância da super-
visão do Ministério da Previdência nas 
contas. “Até hoje nenhum processo de 
homologação deixou de ser homolo-
gado”, conclui.

Já na área da saúde há, atualmen-
te, uma reserva superior a R$ 19 mi-
lhões, conforme relata a Gestora da 
Saúde na Funserv, Maria Winnifred 
Lee Ay Sie (Winny). “É a melhor assis-
tência à saúde oferecida ao trabalhador 
da cidade”, declara.

Desde 2003 a Funserv oferece pla-
nejamento familiar e desde 2006 atua 
com nutricionistas. Dois serviços que 
passaram a constar, obrigatoriamen-
te, nos planos de saúde particulares 
em julho deste ano. Além da quali-
dade indiscutível da assistência ofe-
recida, esses são apenas mais dois 
exemplos de como a Funserv está 
preocupada com a saúde do trabalha-
dor público municipal. Para Winny a 
lógica é oferecer qualidade máxima a 
custo reduzido.
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Em outubro de 2009, a Funserv e os trabalhadores mu-
nicipais passaram por um grande susto: a suspensão 
dos serviços, por três dias, devido a uma ação direta de 
inconstitucionalidade. A Funserv, junto com o departa-
mento jurídico da Câmara Municipal, conseguiu uma li-
minar para prosseguir com as atividades, graças à nova 
decisão do Tribunal de Justiça.

Conforme a lei aprovada pela Câmara em novembro 
do mesmo ano, a contribuição deixou de ser obrigató-
ria. Cada trabalhador foi chamado a optar se continua-
va ou não com a Funserv e para os novos funcionários 
também a opção deverá ser feita.

Para Marcos Bistão, o maior reconhecimento do 
trabalho desempenhado até hoje pela Funserv no fun-
cionalismo público municipal ocorreu com a adesão de 
97% da categoria. “Esse resultado significa que os ser-
vidores verificam a qualidade do serviço no dia a dia”, 
afirma.

A legislação da assistência à saúde ainda encontra-
se em fase de ajuste e o SSPMS vem acompanhando de 
perto as ações, garantindo a defesa na manutenção dos 
serviços prestados pela Funserv.

PatriMÔniO dO servidOr

Para o SSPMS, a Funserv é o maior patrimônio do 
funcionalismo municipal, pois é a garantia de segurança 
e qualidade de vida desde o ingresso até a aposentado-
ria, afirma o presidente do sindicato, Sérgio Ponciano 
de Oliveira.

Comunicação/PmS
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o Sindicato dos Servido-
res Públicos Munici-
pais de Sorocaba (SS-

PMS) tem um papel peculiar, 
comparado com a atuação de 
outros sindicatos que represen-
tam segmentos particulares, 
como de profissionais da indús-
tria, bancos, ou outras empre-
sas. A direção de um sindicato 
voltado para o funcionalismo 
público deve se preocupar tam-
bém com as contas do muni-
cípio. Além de saber a porcen-
tagem da inflação do ano, tem 
que conhecer os gastos e inves-
timentos públicos, realizados pela Administração Pública, na hora de reivindicar o reajuste 
salarial, pois existe um limitador denominado Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Para o presidente do SSPMS, Sérgio Ponciano de Oliveira, essa preocupação sempre es-
teve presente nas discussões do grupo que dirige o sindicato. “Como temos conhecimento 
das despesas da Administração sempre trabalhamos com uma reivindicação justa, pois não 
adianta pedirmos um aumento extravagante, se sabemos que não será possível ser alcan-
çado”, afirma.

valOrizaçãO PrOfissiOnal

O desafio do SSPMS é garantir a equidade de tratamento na distribuição dos recursos or-
çamentários disponibilizados pela administração municipal, evitando-se a concorrência en-
tre os segmentos profissionais que integram o funcionalismo municipal. Todos os trabalha-
dores públicos devem ser valorizados indistintamente, conclui o presidente Sérgio Ponciano.

O SSPMS elabora a pauta do reajuste salarial em conjunto com as associações dos Apo-
sentados e Pensionistas Municipais, dos Guardas Municipais, dos Funcionários do Saae e 
dos Profissionais de Enfermagem, que estudam os números disponíveis na Lei Orçamentária 
e definem o índice solicitado pelo SSPMS.

nEGoCIAção SAlARIAl Com

responsabilidade

SSPmS e 
associações 

discutem 
acordo coletivo 

com o prefeito

AcORDO cOLETIvO

Comunicação/PmS
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SSPmS participou da 2ª Conferência nacional da 
Classe Trabalhadora do Brasil (Conclat), no estádio do 

Pacaembu em junho de 2010

BAndEIRA dE luTA:
REdução

 dE JoRnAdA dE 
TRABAlho

cONSELHO SINDIcAL

p ela defesa e ampliação dos direitos trabalhistas 
e por melhores condições de trabalho andam 
juntos, o Sindicato dos Servidores Municipais 

de Sorocaba (SSPMS) e o Conselho Sindical de Soroca-
ba e Região, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Essa união é visível nas campanhas e manifestações 
como a redução de jornada, sem redução salarial e con-
tra a precarização do trabalho, discutindo o tema da ter-
ceirização.

É certo que o movimento sindical unificado tem mais 
força para propor pautas e discutir amplamente os direi-
tos e benefícios das categorias do país. Por isso, houve 
em Sorocaba a repercussão da campanha da Redução da 
Jornada Semanal de Trabalho de 44 para 40 horas, Sem 
Redução Salarial, com 
o apoio de seis centrais 
sindicais brasileiras (CUT, 
Força Sindical, CGTB, 
UGT, Nova Central e CTB). 

E se depender do gru-
po que dirige o SSPMS 
essa aliança será manti-
da para a solidificação do 
movimento sindical em 
nossa cidade.

A unIão 

fortalece 
A luTA
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s ilvana Maria Siniscalco Chinelatto 
destaca duas frentes de atuação 
da Secretaria de Gestão de Pes-

soas (Segep). A primeira é a folha de pa-
gamento e a outra, departamento pessoal. 
“Esse trabalho é constante para que o ser-
vidor tenha o menor número de problemas 
possíveis, e que ele tenha sua valorização”, 
enfatiza Silvana.

De acordo com a secretária, cuida-se 
para que a legislação seja respeitada e que os direitos sejam garan-
tidos conforme a lei. “Também cobramos dos que não se utilizam de 
forma correta de seus direitos, porque esses acabam prejudicando os 
bons funcionários”, afirma.

cresciMentO PrOfissiOnal

Em entrevista para a Revista Lutas, Silvana declarou que a pasta tem 
como missão fundamental a qualificação do servidor. Destacou a Es-
cola de Gestão Pública (veja box ao lado), que tem como proposta da 
Secretaria a ampliação de turmas do curso de Administração Pública, 
devido ao grande número de pessoas interessadas.

Entre outras oportunidades de qualificação há o também procura-
do curso de Gerentes de Cidades, cujo embasamento teórico facilita 
as perspectivas de crescimento profissional.

Cursos motivacionais e de desenvolvimento de liderança são pro-
gramados para atender uma demanda de trabalhadores públicos mu-
nicipais que estão buscando aprimorar sua carreira pública, manten-
do um ambiente de trabalho amistoso.

Para Silvana, a importância dessa qualificação é bem clara: “O 
cargo de chefe de seção de divisão é exclusivo de servidor. Muitos 
funcionários administrativos estão se aposentando e muitos funcio-
nários administrativos novos estão começando a trabalhar. Essas 
pessoas serão os chefes do futuro e precisarão estar preparados,” 
explica.

A partir da implantação da evolução funcional, em 2008, o traba-
lhador se sente estimulado a fazer o investimento educacional e a 

buscar estudos para o aprimoramento e 
também pelo retorno financeiro em sua 
folha de pagamento. “Isso reflete em qua-
lidade melhor na prestação de serviço”, 
conclui.

O SSPMS reconhece o esforço da 
Administração Municipal em implantar 
políticas públicas e ações voltadas à va-
lorização profissional, à qualificação e 
ao reconhecimento salarial, que se ini-
ciou na gestão do ex-secretário de Re-
cursos Humanos (atual Gestão de Pes-
soas), Rodrigo Moreno, atual secretário 
de Planejamento.

 

quAlIFICAção é 
FundAmEnTAl PARA 
o CRESCImEnTo

profissional

GESTÃO DE PESSOAS

SERVIdoR, ACREdITE no 
SEu Sonho, PoIS nóS 
ACREdITAmoS Em VoCê”

silvana chinellatO

“
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a tendendo a uma antiga reivindicação dos servi-
dores públicos municipais, a Prefeitura de Soro-
caba inaugurou no final de 2009 o prédio da Es-

cola de Gestão Pública “Dr. José Caetano Graziosi”. Sob 
coordenação da Secretaria de Gestão de Pessoas, o pré-
dio está localizado entre a Guarda Municipal e o Centro de 
Educação Infantil (CEI 63), no Alto da Boa Vista e possui 
duas salas de aula, laboratório e auditório.

A secretária Silvana Chinelatto reforça que além dos 
cursos de capacitação e de formação de liderança ofere-
cidos pelo departamento de treinamento da Secretária de 
Gestão de Pessoas (Segep), está em implantação o curso 
Balance Score Card, “para aumentar o entrosamento en-
tre as chefias e suas equipes, mas principalmente, para 
que o funcionário público municipal se reconheça e iden-
tifique que seu trabalho é fundamental para os resultados 
que são obtidos”, afirma.

ESColA dE GESTão 

pública

cONQuISTA

c om a lei 9.026, de 22/12/2009, em 
vigor, de autoria da vereadora 
Neusa Maldonado Silveira, está 

garantida a aplicação de penalidades con-
tra o assédio moral, por parte de servidores 
municipais, nas dependências da Adminis-
tração Pública Municipal Direta, Indireta e 
Fundacional.

Para o presidente do SSPMS, Sérgio 
Ponciano, essa legislação garantirá aos ser-

vidores a presta-
ção de serviço à 
comunidade so-
rocabana com 
qualidade bali-
zada pelo res-
peito, pela dig-
nidade e pela 
competência.

O objetivo é 
que se impeça a violação da dignidade do 
trabalhador público, ou condições de traba-
lho humilhantes. Como diz o artigo sétimo 
da lei: “Os órgãos da Administração Públi-
ca Municipal Direta, Indireta, Fundações e 
Autarquias, através de seus representantes 
legais, ficam obrigados a tomar medidas 
necessárias para prevenir o assédio moral, 
conforme definido na presente Lei”.

definiçãO

O site www.assediomoral.org define 
como assédio moral ou violência moral no 
trabalho, a exposição dos trabalhadores e 
trabalhadoras a situações humilhantes e 
constrangedoras, repetitivas e prolongadas 
durante a jornada de trabalho e no exercício 
de suas funções, sendo mais comuns em re-
lações hierárquicas autoritárias e assimétri-
cas, em que predominam condutas negati-
vas, relações desumanas e aéticas de longa 
duração, de um ou mais chefes dirigidas  
a um ou mais subordinados, desestabili-
zando a relação da vítima com o ambiente 
de trabalho e a organização, forçando-o a 
desistir do emprego.

ASSédIo 

moral 
é  CRImE

o oBJETIVo é quE SE 
ImPEçA A VIolAção 
dA dIGnIdAdE do 
TRABAlhAdoR PúBlICo, 
ou CondIçõES dE 
TRABAlho humIlhAnTES

Equipe de Gestão de 
Pessoas com o SSPmS

Primeira turma de formandos (2010) da 
Escola de Gestão Pública, após o retorno 

do curso de Administração Pública
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e xercer um cargo de chefia, chegar ao nível máximo de uma hierarquia 
são sonhos que fazem parte dos planos de muitos funcionários de 
carreira e isso exige experiência e dedicação total ao ato de servir. 

Entrevistamos servidores públicos que exercem cargos de secretários e 
também o presidente da Urbes – Trânsito e Transportes, Renato Gianola e o 
presidente da Funserv, Marcos Antonio Figueiredo Bistão. Eles não passaram 
fórmulas para essa conquista, mas observando um pouco da trajetória de cada 
um nota-se a dedicação para o desenvolvimento de uma cidade sustentável. 
Transmitiram também o espírito de união que envolve suas equipes de traba-
lhadores públicos municipais que movem Sorocaba.

REConhECImEnTo 

profissional

FAZENDO cARREIRA

Roberto Juliano

exeMPlOs

O  Paço Municipal foi inaugurado em 1981. No 
mesmo ano o secretário de Parcerias, Roberto Ju-
liano, iniciava sua carreira exercendo função admi-
nistrativa no recém-inaugurado setor de telefonia da 
Prefeitura. Depois passou a ser encarregado de terre-
nos baldios e foi ainda chefe de seção de limpeza de 
terrenos baldios, até 1989, quando o prefeito Antonio 
Carlos Pannunzio o convidou a ser chefe de seção 
para limpeza e manutenção de obras. Também foi 
assessor técnico, ajudando a organizar as festas do 
Tropeiro, de carnaval e festas juninas da cidade. Ocu-
pou cargo comissionado no Ministério do Trabalho e 
foi assessor técnico do Saae, na parte de licitação. 
Prestou concurso público em 1988 e no ano seguinte 
tomou posse como procurador do município.

Toda essa experiência contribuiu para o cargo 
de chefia que assumiu na Funserv, em 2001. Em oito 
anos de trabalho na entidade criou o Plano Mais Saú-
de, realizou renegociação de contratos e contribuiu com a moderniza-
ção do prédio da fundação.

Para ele, “não se pode ter medo de assumir cargos. É muito grati-
ficante aceitar os desafios, principalmente quando se consegue ultra-
passá-los”, enfatiza.

Zaqueu Proença/PmS
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A secretária de Gestão de Pessoas (Segep) 
Silvana Chinelatto também passou por di-
versos setores da Prefeitura de Sorocaba. 
Começou aos 18 anos de idade na Secretaria 
de Governo, formou-se em Direito e prestou 
concurso público para procuradora da Secre-
taria de Negócios Jurídicos. Após um período 
nessa área foi convidada a atuar na pasta de 
Administração, que na época, também incluía 
recursos humanos, pois a secretaria específi-
ca só foi criada em 2005.

Silvana faz parte do grupo que criou a Fun-
dação de Seguridade Social dos Servidores Pú-
blicos Municipais de Sorocaba (Funserv). Logo 
na primeira gestão foi eleita vice-presidente, 
na seguinte integrou o conselho e agora, na 
terceira gestão é novamente vice-presidente.

MOtivaçãO

Após 22 anos acompanhando e contribuindo para a luta do funciona-
lismo público, Silvana elogia a participação dos diretores do Sindicato dos 
Servidores nas reivindicações trabalhistas. “Eles não assumem uma causa 
se não acharem que ela é justa. Isso para nós é muito importante porque se 
estão solicitando e empenhados é porque faz sentido”, enfatiza.

A trajetória de vida do presidente da Funserv, Marcos Antonio Figuei-
redo Bistão, cujo cargo na Prefeitura é de supervisor de administração, 
está toda ligada às lutas do sindicato, desde o tempo 
em que ainda era associação. Para ele, o serviço públi-
co é o único lugar onde se pode diminuir a desigualda-
de social. “Quando alguém procura o centro de saúde 
e se todos são bem atendidos, independente da classe 
social, dentro do trabalho do servidor não há discrimi-
nação social. Por isso, temos que partir para termos a 
melhor escola pública, a melhor saúde pública, para 
que os instrumentos públicos sejam os melhores. Com 
isso, pelo menos, a desigualdade social da cidade é di-
minuída”, ressalta Bistão.

Silvana Chinelatto

marcos Antonio 
Figueiredo Bistão

Fernanda Ikedo

Emerson Ferraz/PmS
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luiz Angelo Verrone quilici

Renato Gianolla

Formado em Direito, com pós-graduação em Di-
reito Ambiental e Urbanístico, curso que é promovi-
do pela própria Prefeitura, o Secretário de Negócios 
Jurídicos, Luiz Ângelo Verrone Quilici, começou 
sua carreira na Prefeitura como procurador em 1985. 
Entre 1989 e 1992 trabalhou na Urbes como assessor 
jurídico e assessor técnico, ocupando por um ano a 
presidência da empresa pública.

Com o convite do prefeito Vitor Lippi para assumir 
a Secretaria de Negócios Jurídicos, Verrone sentiu-
se honrado e realizado. Para ele, o mais importante é 
o servidor ter interesse e vontade para desempenhar 
um bom trabalho.

Estes 30 anos de história do sindicato ele resume 
em uma palavra: evolução. “A entidade vem se valori-
zando e valorizando o servidor”, diz.

vOcaçãO

Com cerca de 20 anos dedicados à vida pública, 
a paixão pela área de transportes transparece nos 
olhos do presidente da Urbes, Renato Gianolla, 
ao contar um pouco sobre como ingressou na pro-
fissão, em 1983 – ele é engenheiro civil – e como 
chegou ao cargo máximo dentro de sua área. Mo-
nitor de Estradas e Transportes na Faculdade de 
Engenharia de Sorocaba (Facens), passou a tra-
balhar como superintendente de transportes na 
extinta empresa de ônibus Vima, a única que ope-
rava transportes na cidade. E em 1989, Gianolla in-
gressou na Prefeitura, no cargo comissionado de 
Chefe de Departamento Técnico de Fiscalização. 
Passou por várias funções até chegar como diretor 
de transportes. Em 2001 alcançou o cargo de pre-
sidente da empresa pública, onde permanece até 
hoje. De 2003 a 2005 e de 2006 a 2008 acumulou 
função sendo também o secretário de Transporte.
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servir beM

Com 25 anos 
de carreira pú-
blica, a médica 
Judith Maria 
Di Giorgi diz ter 
ficado satisfeita 
com o convite 
recebido em ju-
lho de 2009, para 
assumir a Secre-

taria da Juventude. O motivo dessa satisfação 
ela mesma explica: “É importante que seja va-
lorizada a experiência das pessoas que já tra-
balham na administração pública”.

Judith iniciou sua carreira como funcionária 
pública estadual, em 1985, mas em 1987 o cen-
tro de saúde onde trabalhava foi municipaliza-
do. Ela continuava como funcionária estadual, 
mas sob gestão do município. Após um perío-
do, passou a ser coordenadora da unidade de 
saúde do bairro Barcelona. E finalmente em 
1997 prestou concurso público para médica da 
Prefeitura de Sorocaba. Durante sua trajetória 
exerceu cargo de chefe e diretora de área de 
assistência à saúde. 

Na Secretaria da Juventude ela alia sua 
experiência na saúde e com projetos interse-
toriais que desenvolveu durante toda sua car-
reira pública.

Para ela, existem várias motivações para 
uma pessoa prestar um concurso público, mas 
a principal delas é saber a razão da existência 
do funcionário público. “É para servir a popula-
ção e para servir bem”, finaliza.

Edith maria Garboggini 
di Giorgi

dedicaçãO

Outra funcionária pública que atingiu o ponto 
alto da carreira é Márcia Pegorelli Antunes, 
que desde 2003 é secretária jurídica da Câmara 
(antes denominado de consultor jurídico), sendo 
a primeira mulher a ocupar esse cargo na cidade. 

“Entrei no serviço público municipal no mês 
de abril de 1983, portanto há 27 anos. A maior 
motivação que me levou a ingressar no serviço 
público foi o fato de ter convivido com as políticas 
públicas municipais, pois meu padrasto Gervásio 
Porfírio do Nascimento foi vereador por quase 30 
anos e eu já frequentava o Legislativo e o Executi-
vo desde criança acompanhando-o”, conta.

Iniciando no setor de Atendimento ao Cidadão, 
a carreira de Márcia evoluiu, no funcionalismo 
público municipal, após ter concluído o curso de 
Direito. Fez estágio na Procuradoria Jurídica da 
Secretária de Negócios Jurídicos da Prefeitura, 
sendo reclassificada como advogada. Foi tam-
bém chefe de divisão técnico-legislativa e nome-
ada procuradora-chefe na mesma secretaria. Está 
na Câmara Municipal desde 2002. Também como 
parte do seu desenvolvimento profissional, Már-
cia destaca, com orgulho, que deu aulas, durante 
nove anos, de Po-
líticas Públicas no 
Curso de Admi-
nistração Pública 
Municipal.

márcia 
Pegorelli 
Antunes

recOnheciMentO

O SSPMS considera o aproveitamento dos servidores 
de carreira nos cargos de mais alto escalão como reco-
nhecimento pela capacidade e qualificação profissional, 
sendo motivo de orgulho e de incentivo para se prosse-
guir na carreira pública. 

Arquivo Pessoal
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s ervir bem é uma tarefa que se impõe a 
quem se candidata ao cargo de vereador. 
Além do contato direto com os munícipes 

esse servidor deve, de forma permanente, prestar 
contas de seus trabalhos a todos os cidadãos, para 
que estes possam acompanhar o envolvimento e a 
dedicação dos mesmos nos projetos que contribu-
am com uma Sorocaba cada vez melhor.

Os vereadores Francisco Moko Yabiku, José 
Francisco Martinez e Geraldo Reis Viana , antes de 
assumirem a cadeira na Câmara Municipal eram 
trabalhadores públicos de carreira.

Os trabalhos que assumem no dia a dia da Câ-
mara, tanto na tribuna quanto nos bastidores, são 
de extrema relevância para o funcionalismo públi-
co, pois são conscientes que os trabalhos que de-
senvolvem são fundamentais para a construção de 
uma categoria fortalecida.

Para o presidente do Legislativo, Mário Marte 
Marinho Junior, além do atendimento ao cidadão 
individual, é muito importante para o trabalho de-
senvolvido pelos vereadores a união entre poder 

público e representantes de en-
tidades e sindicatos. “Por isso, 
sempre apoiamos as lutas do 
Sindicato dos Servidores Públi-
cos Municipais, porque conhe-
cemos o trabalho da diretoria 
dessa entidade e a forma justa 
com que trabalha”, afirma.

 Francisco Moko Yabiku, 
funcionário público munici-
pal aposentado, iniciou sua 
vida pública em 1988, quan-
do foi eleito para o primeiro 
mandato como vereador e já 
está em sua quinta legisla-
tura. Ressalta as lutas dos tra-
balhadores públicos municipais 

e a importância de se unirem em prol do Sindicato 
dos Servidores, para que em torno de um ideal co-
letivo possam continuar batalhando por melhorias. 
“Nós gostamos do nosso serviço e do cidadão so-
rocabano. Nós defendemos com efetividade o pro-
gresso de nossa cidade, independente de quem 
ocupe temporariamente o Poder Executivo”, des-
taca o vereador, que contribuiu com a fundação do 
atual Sindicato dos Servidores.

José Francisco Martinez é funcionário pú-
blico municipal, com o cargo de engenheiro 
civil. Em sua sétima legislatura, afirma que 
de uns anos para cá, com uma articulação mais 
expressiva do próprio funcionalismo, por meio das 
últimas diretorias do Sindicato, os funcionários 
acabaram acreditando nos seus representantes e 
deram ao movimento uma consistência maior. Isso 
fez com que ocorresse um reconhecimento do fun-
cionalismo público.

José Geraldo Reis Viana entrou como 
Guarda Municipal no serviço público muni-
cipal e devido a sua capacidade profissional 
e sua dedicação aos trabalhos comunitários 
conseguiu se eleger vereador e está em seu 
primeiro mandato.

“Estamos interagindo com a população e com 
a categoria dos servidores públicos para que pos-
samos desenvolver o melhor trabalho na Câmara, 
representando bem os cidadãos, de acordo com 
seus anseios”, reforça o vereador.

aPOiO da câMara

“Nos últimos anos, todos os vereadores vêm 
prestando apoio às necessidades do funcionalis-
mo municipal e, sempre que possível, apresentam 
emendas para aprimorar os direitos e benefícios 
dos servidores”, reconhece o presidente do SS-
PMS, Sérgio Ponciano.

TRABAlhAdoRES 

públicos
E TAmBém PolíTICoS

Presidente 
da Câmara 
marinho 
marte

Servidores e 
Vereadores Ya-
biku , Geraldo 
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a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes 
(Cipa) da Prefeitura de 

Sorocaba existe há poucos anos 
e os cipeiros se empenham dia-
riamente na importante meta de 
diminuição de acidentes de traba-
lho. Para isso, somam esforços na 
realização de palestras e treina-
mentos para conscientizar todos 
os trabalhadores públicos. As Ci-
pas do Saae e da Urbes também 
estão constituídas e são autôno-
mas.

Durante a posse da terceira di-
retoria da Cipa da Prefeitura, reali-
zada em abril de 2010, o presidente do Sindicato, Sérgio Ponciano, enfatizou a necessidade do Poder 
Executivo de trabalhar com a questão macro da saúde do trabalhador, “abrangendo outras questões 
além da segurança, como redução de horas extras, acompanhamento médico e melhorias no am-
biente de trabalho”, reforça Ponciano. Além disso, o presidente solicitou a atenção do poder público 
para a contratação de mais engenheiros e técnicos. “Para que amparem o trabalho dos cipeiros”, 
reforçou.

Para a presidente da Cipa, Wanderlene Ap. Mariano Lopes, o 
principal objetivo dos cipeiros é envolver todos os funcionários 
numa conscientização preventiva e formativa. Os maiores nú-
meros de acidentes ocorrem nas Secretarias de Educação e de 
Saúde. “Estamos trabalhando para mudar esse quadro”, afirma 
Wanderlene.

O presidente da Cipa do Saae, Fábio da Costa Martins, está 
na carreira pública há 21 anos e também defende a importância 
da CIPA como instrumento de garantia de qualidades nos am-
bientes de trabalho.

GARAnTIR A 

saúde
dO trabalhadOr

cIPA

Cipa da Prefeitura 
(2010)

Cipa do 
Saae (2009)
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g erenciando 947 funcionários, 
o diretor-geral do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 

(Saae), Geraldo Caiuby, afirma estar 
satisfeito com os servidores públicos 
municipais. Ele destaca que o grau de 
envolvimento e comprometimento 
dos servidores do Saae com o serviço chama atenção. “Eles têm 
noção exata da responsabilidade, do trabalho que eles fazem, de 
como devem ser conduzidos, porque é um trabalho de primeira ne-
cessidade”, afirma.

Com 98% do esgoto coletado e tratado, o Saae caminha a pas-
sos largos para a universalização do saneamento na cidade. Meta 
que é compartilhada com grande expectativa por todos os servi-
dores públicos municipais envolvidos na autarquia. Já no que diz 
respeito ao abastecimento de água, Caiuby afirma que 99% da po-
pulação recebe água tratada. São quase dois mil quilômetros de 
tubulações passando por todo o município.

centrO OPeraciOnal

O Saae adquiriu uma propriedade e a reformou inteira para que se 
tornasse o novo Centro Operacional. Localizado no fim da marginal, 
na avenida Comendador Camilo Júlio, 255, vai congregar todos os 
departamentos num só local, de Água e Esgoto, além de setores de 
frota e equipamento.

Após ser realizada a limpeza, a pavimentação e o gramado, a mu-
dança das unidades já foi iniciada em 2009.

cOrreçãO das disfunções

Disfunção é um funcionário ter certas atri-
buições e realizar outras, o que acaba crian-

mElhoRIAS nAS 
CondIçõES dE

trabalho

SAAE

diretoria do sindicato 
reúne-se com o diretor 

da autarquia, Geraldo 
Caiuby, para reivindicar 

melhorias (2008)
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do uma despesa extra para a folha de pagamento do Saae. Os estudos avançaram, já foram 
corrigidos muitos casos e o Saae conta com o apoio do sindicato e do Ministério Público. A 
revisão dos cargos foi programada para ocorrer ainda nesta gestão para possibilitar, inclusi-
ve, em breve, a abertura de concursos.

gestãO de PessOas

Outra novidade anunciada pelo diretor-geral, Geraldo 
Caiuby, é a criação de um departamento de Gestão de 
Pessoas do próprio Saae, com apoio da Prefeitura de So-
rocaba. As responsabilidades desse departamento são: 
saúde do trabalhador, treinamento e novas capacitações. 
De acordo com Caiuby, o projeto está pronto para ser en-
viado para a Câmara e para o prefeito Vitor Lippi.

cOndições de trabalhO

A diretoria do SSPMS vem solicitando há vários anos a melhoria das condições de trabalho 
de segurança e de valorização profissional dos trabalhadores públicos do Saae. “Inclusive a 
revisão salarial de todos os cargos”, afirma o presidente do sindicato, Sérgio Ponciano.

o SAAE ESTÁ quASE 
ATInGIndo A 

unIVERSAlIZAção 
doS SERVIçoS dE 

SAnEAmEnTo 
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e m setembro de 2008, 
durante o período elei-
toral, a diretoria do Sin-

dicato dos Servidores solicitou 
dos candidatos a prefeito suas 
propostas sobre a estrutura 
administrativa e gestão de pes-
soas. Entre elas, as do prefeito 

Vitor Lippi. As três propostas (de Hamilton Pereira, Raul 
Marcelo e Vitor Lippi) foram publicadas no jornal do sindica-
to “Valorização&Respeito”, nº 3, de setembro de 2008.

Após dois anos da reeleição e aproveitando esta come-
moração dos 30 anos de história e luta do sindicato entre-
vistamos o prefeito para saber o que já foi realizado e quais 
são as perspectivas para o funcionalismo público municipal.

valOrizaçãO dO trabalhadOr PúblicO MuniciPal

Lippi enfatiza que sua gestão sempre priorizou o servidor 
público e complementa: “A qualidade do trabalho do ser-
vidor público reflete na qualidade de vida da população”. 

Há na atual Administração Municipal um secretaria-
do misto, formado por profissionais experientes no setor 
privado e também por funcionários públicos de carreira. 
“Eu acho isso positivo, porque nós temos aqui uma par-
te dos secretários que trazem o aprendizado da iniciati-
va privada, com a modernização da gestão e a visão de 
gestão de resultados. Mas é muito importante também 
a participação de secretários que venham do próprio 
quadro de funcionários públicos, porque eles conhecem 
muito bem a estrutura e têm a vivência da gestão públi-
ca, das regras do poder público”, ressalta.

cOnquistas dOs trabalhadOres

Entre as políticas voltadas aos servidores municipais Li-
ppi destacou alguns avanços obtidos de 2005 para cá, 
como a implantação do Prêmio de Gestão de Qualidade, 
pioneiro no Brasil; a elaboração de um Plano de Cargos 
e Salários, que atendeu a uma reivindicação antiga dos 
trabalhadores municipais e a própria criação da Secreta-
ria de Gestão de Pessoas (antiga Secretaria de Recursos 
Humanos). “Por sinal, uma das primeiras secretarias de 
recursos humanos de Prefeituras do Brasil”, ressalta.

“Gostaria de destacar a ampliação da Prefeitura, de 
12% para 22%, na folha de pagamento para ser repas-

AVAnçoS nA GESTão dE 

pessoas

Prefeito Vitor lippi

Zaqueu Proença/Prefeitura
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sado para a Fundação (Fun-
serv). Isso ampliou mais de 
R$ 30 milhões por ano a con-
tribuição da Prefeitura para a 
Fundação, o que vai garantir 
a aposentadoria dos nossos 
funcionários públicos mu-
nicipais. Outra importante 
conquista foi a melhoria gradativa das condições de 
trabalho, com a modernização dos equipamentos, do 
mobiliário da Prefeitura, ampliação das oportunidades 
de capacitação, treinamentos e qualificação. 

saúde

Outra preocupação da Administração Municipal refere-
se à saúde dos funcionários. Lippi destaca o incentivo à 
prática de esportes e a ginástica laboral como ativida-
des desenvolvidas para o bem-estar do trabalhador, as-
sim como programas de alimentação saudável, progra-
ma de controle do tabagismo e outros, desenvolvidos 
junto com a Funserv, como o de hipertensão e diabetes.

Sobre a reivindicação do sindicato para a reestrutu-
ração da saúde, para reduzir o número de atestados mé-
dicos por ano, Lippi responde: “Nós seguimos a legisla-
ção em relação aos exames periódicos, mas nós temos a 
preocupação, junto com o sindicato e com a própria Fun-
dação (Funserv), de melhorar gradativamente a área de 
atuação à saúde”.

“Além da CIPA, implantada em 2005, nós temos as co-
missões locais de prevenção a acidente e criamos diver-
sos periódicos para informar o funcionário do que está 
acontecendo na Prefeitura”.

Sobre os serviços terceirizados pela Prefeitura de So-
rocaba, Lippi diz que gradativamente tudo o que for pos-
sível deve ser feito diretamente pelos servidores públicos 
municipais, mas justificou que “algumas coisas são mais 
fáceis de serem feitas por meio de prestadoras de serviço, 
como a limpeza da cidade, a coleta de lixo e a manutenção 
dos parques e jardins. Mas isso é uma minoria”, diz.

data-base

Desde 2004 a data-base foi alterada de maio para o mês de 
janeiro, mas sempre há um atraso de cerca de três meses 

para fechar a negociação. Em 
2009 o acordo só foi realiza-
do no mês de junho. Por isso, 
Lippi sinaliza a disposição de 
mudar a data-base para março. 
“Nós entendemos que janeiro 
realmente não é a data ideal 
porque a Prefeitura depende 

de arrecadação, que depende de variáveis de mercado, 
como o desenvolvimento e a dinâmica do Estado e do país. 
Quer dizer, tem uma série de variáveis que podem influen-
ciar a arrecadação do município. E temos que ter uma res-
ponsabilidade muito grande com receita e despesa. Pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal a Prefeitura só pode gastar 
aquilo que ela arrecada. Qualquer alteração na folha de pa-
gamento vai dar impacto nos treze meses (com o décimo 
terceiro) e isso é incorporado na folha. E em janeiro como 
ainda não aconteceu a arrecadação é difícil prever o que 
vai acontecer durante o ano. O ideal é que isso (a data-ba-
se) aconteça a partir do terceiro mês, quando se tem uma 
previsão melhor do que vai acontecer”.

PlanO de cargOs e carreiras

“O Plano de Cargos e Carreiras (Lei 8.346/2007) foi elabo-
rado com a responsabilidade da gente não comprometer 
as finanças. Lembrando que o próprio plano de cargos 
e salários já existente amplia em 3% em média o salário 
anual. Quer dizer, tem um ganho anual, independente da 
inflação. Em algumas áreas, como a educação, tem um ga-
nho de 5% por ano, independente do que vai ser pactuado 
entre o sindicato e Prefeitura. É o crescimento vegetativo 
da folha por incorporações de tempo de serviço. É lógico 
que a Prefeitura vai continuar se esforçando para, dentro 
de suas possibilidades, poder melhorar cada vez mais a 
vida dos servidores”. 

MensageM

“Minha mensagem ao servidor municipal eu resumiria 
em duas palavras: orgulho e gratidão. Orgulho do nosso 
servidor, pelo que tem feito, pelas conquistas e todas as 
ações em todas as áreas. E o orgulho de ser funcionário 
público nº 1 de uma categoria na qual tenho uma confian-
ça absoluta e um sentimento muito grande de gratidão”. 

é lóGICo quE A PREFEITuRA VAI ConTI-

nuAR SE ESFoRçAndo PARA, dEnTRo dE 
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aminhando junto com o ser-
vidor, lutando pelos direitos 
trabalhistas, pelas melhores 
condições de trabalho e contra 

os diferentes tipos de discriminação. Essa é a 
atuação da diretoria do Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais de Sorocaba, que 
está atenta a qualquer manifestação ou ne-
cessidade da categoria.

Para valorizar a história da categoria é 
necessário conhecê-la. Com essa intenção a 
diretoria elaborou esta revista comemorativa 
de 30 anos. Além disso, a diretoria do SSPMS 
destaca algumas melhorias conquistadas pe-
los trabalhadores e concedidas pela Adminis-
tração Municipal no período de 2005 a 2009.

criação da secretaria de gestão de Pessoas (antiga 
secretaria de recursos humanos) em 2005, que pos-
sibilitou a prestação  do atendimento direto  
aos servidores, bem como a implantação das 
políticas públicas de gestão, com prioridade 
na humanização, capacitação, qualificação, 
valorização e na melhoria das condições de 
trabalho (estrutura física, fornecimento de 
equipamentos e outras necessidades);

Plano de carreira – aplicação da 1ª e  2ª fase servido-
res da ativa (Lei 8.346/2007) e aos aposentados 
(Lei 8.779/2009);

valorização do quadro de servidores, por meio de 
realização de concursos públicos e a substi-
tuição dos terceirizados por concursados (au-
mento de mais de 1.500 cargos desde 2005);

Política salarial, garantia da reposição da infla-
ção (IPC-FIPE) e aumento real, ainda que pe-
queno;

valorização dos pisos salariais de diversos cargos: 
Docentes/PEB I; Auxiliares de Educação; Mé-
dicos;  Enfermeiros; Dentistas; Agente de Vi-
gilância Sanitária, Terapeuta  Ocupacional, 
Fisioterapeuta, Fonoaudióloga e Guardas Mu-
nicipais;

assédio Moral no serviço Público: Lei 9.026, de 
22/12/2009, que punirá os infratores que co-
meterem assédio moral nas repartições públi-
cas municipais;

adequação do quadro do Magistério (lei 8.119/2007): 
Unificou os cargos de Professores e do Supor-

te Pedagógico (diretor, assistente, supervisor 
etc.), sendo todos  preenchidos através de 
concursos públicos;

retorno do curso de administração Pública, com a 
inauguração da escola de gestão Pública; 

redução de Jornada – cargos de nível superior: im-
plantada a  partir de janeiro de 2009, pela Lei 
8.348, de 27/12/2007;

redução da Jornada dos Profissionais da saúde: - Lei 
8.426/2008, que regularizou a jornada de tra-
balho dos Médicos e Cirurgiões Dentistas (15 
horas semanais), 

licença Maternidade – 180 dias: - ampliação de 120 
para 180 dias (lei 8.972/2009);

Melhoria das condições de trabalho:  Novo prédio 
do Laboratório Municipal (LAMARC) -   Re-
forma do estacionamento do Paço - Reforma 
do  Galpão da Garagem (setor de frota) e da 
Chacrinha - Construção de Guarita de alvena-
ria no estacionamento do Paço, Novo Arquivo 
Central, Reforma do Prédio do Nutrir; Novas 
instalação para a Sedid, Sede Chacrinha etc);

concursos de acesso para os cargos de motorista 
especializado (Samu), técnico de enfermagem 
e secretário escolar;

faltas abonadas indenizadas são isentas do imposto 
de renda: A Administração Municipal, através 
da Procuradoria Jurídica da Secretaria de Ne-
gócios Jurídicos (SEJ), emitiu parecer no Pro-
cesso Administrativo nº 24055/2007 ;

Melhoria da cesta básica, Entrega da cesta básica 
na residência, com aumento de itens e redu-
ção de preço;

fornecimento de equipamentos de segurança e traba-
lho para os guardas Municipais (revólver, pistolas, 
coletes, rádio comunicação);

implantação de refeitório para os funcionários do se-
tor de fiscalização (Rua Aparecida);

implantação da ciPa (Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes) na PMS e da SIPAT; 

ampliação da equipe de segurança do trabalho: Con-
tratação de uma Engenheira e Técnico de Se-
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gurança do Trabalho para a PMS;

concessão do adicional de periculosidade com base na nr (lei 
7.598/2005);

realização de cursos e treinamentos de capacitação e qualificação 
profissional destinados aos servidores;

curso de Pós graduação em gestão Pública: A Prefeitura celebrou 
convênio com a FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado) 
que desenvolverá o Curso de Gerente da Cidade, a título de 
pós-graduação, destinado aos funcionários que possuem nível 
superior. 

negociação de dividas de mais 1.200 funcionários (da Prefeitura)  
com o BNL, que possibilitou a  redução de quase 120% de juros 
e correção;

vitórias em diversas ações judiciais: em defesa dos direitos e be-
nefícios dos servidores (horas extras, disfunção, insalubridade, 
RETP dos guardas municipais, Plano de Carreira, etc.).

reserva de recursos pela diretoria para recebimento da diferença 
da ação judicial do Plano de Carreira, que está em andamento 
no Tribunal Superior de Justiça de São Paulo. O SSPMS contra-
tou o escritório Brasil Borges para fazer os cálculos para quase 
cinco mil servidores.

saae

retorno do pagamento do salário esposa – funcionários do  saae, que 
estava suspenso há vários anos;

aquisição de veículos com cabine para transporte dos Servidores 
Operacionais do SAAE;

reestruturação do setor de segurança do trabalho do saae (contrata-
ção de 2 novos técnicos);

insalubridade dos funcionários do saae Inicialmente houve um cor-
te em 2007, porém, com a insistência do SSPMS, vários casos 

foram revisados e os Servidores, que atuam 
no setor de alvenaria, especialmente, os Pe-
dreiros,  voltaram a receber o índice de acordo 
com o grau de risco;

reenquadramento salarial dos ajudantes gerais.

urbes:

novas contratações – concurso Público para urbes: Novos servido-
res foram contratados para substituir os terceirizados, princi-
palmente na área administrativa;

equipamento de trabalho: Aquisição de Martelete para os funcioná-
rios da URBES;

atualização do valor do tíquete refeição:  com base no reajuste sala-
rial do funcionalismo municipal;

urbes implanta benefício da sexta Parte: Por meio da Resolução da 
URBES nº 002, de 01/02/2008

funserv:

aumento da alíquota patronal previdenciária (de 12 para 22%), para ga-
rantia das aposentadorias dos servidores;

legislação de proteção ao caixa da funserv: garantia de preservação 
dos recursos financeiros e do equilíbrio atuarial para manuten-
ção das atuais aposentadorias e das futuras, observando o rígi-
do controle do fluxo de caixa;

adequação da assistência à saúde: tornou-se opcional para os ser-
vidores.

câMara:

atualização no valor do Vale Alimentação;

ampliação do quadro permanente de servidores por concursos pú-
blicos;

ampliação para 10% no valor da gratificação por escolaridade supe-
rior ao requisito inicial, do cargo de origem.

diretoria atual do SSPmS
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c idade saudável e Cidade Educadora poderiam ser apenas títulos oficiais, se não fosse o 
trabalho diário de cada trabalhador e trabalhadora, empenhados no bem-estar de todos 
os sorocabanos, apostando num futuro promissor.  Dentro de cada seção da Prefeitura, 

da Urbes, do Saae, Funserv, Guarda Municipal ou Câmara, esses agentes contribuem diretamente 
para o desenvolvimento da cidade. Entre ativos e aposentados são aproximadamente 11 mil traba-
lhadores públicos municipais.

a carreira Pública

São variadas as motivações que levam o trabalhador e a trabalhadora a prestarem 
concurso público. Maria do Carmo Lincoln Ramalho Paes é vice-diretora da Escola Muni-
cipal Matheus Maylasky há três anos e, para ela, ingressar na carreira pública está dire-
tamente relacionado à contribuição que ela pode dar para uma sociedade melhor. “A es-
cola pública não deixa nada a desejar, pois há profissionais extremamente qualificados”, 
avalia. Com consciência de seu envolvimento no trabalho, ressalva que “a educação é um 
processo que a gente tem que buscar todos os dias”. 

Tendo como base esses pressupostos, a escola em que Maria do Carmo trabalha re-
cebeu o Prêmio Gestão da Prefeitura de Sorocaba, em 2008. Entre os atuais projetos 

PRoFISSIonAIS quE moVEm

a cidade
Auxiliar de enfer-
magem Betânia 
maria de Castro

Gilson hanashiro

Equipe do Saae 
na qual trabalha 
o ajudante geral 
hélio Alves lima, 
em serviço na Vila 
Barão

nilze Campos
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que a escola desenvolve com os alunos estão os de 
Desenvolvimento Sustentável, projeto de música e 
projeto de leitura.

PelOs interesses cOletivOs

Quem também veste a camisa por um funcio-
nalismo público e de qualidade, há quase 20 anos, 
é a auxiliar de enfermagem, Betânia Maria de Cas-
tro, que trabalha no Posto de Atendimento do Éden. 
Para ela, o trabalhador público municipal precisa 
demonstrar seu potencial no dia a dia. 

Sindicalizada, além de realizar seu trabalho no 
P.A., Betânia também arruma tempo para conversar 
com os colegas, esclarecendo dúvidas sobre o Esta-
tuto do Servidor e sobre os direitos do funcionalis-
mo público. Ela não tem dúvida quanto à contribui-
ção do servidor na construção de uma cidade mais 
justa. Identificando-se com a construção dessa luta 
coletiva, Betânia faz parte da CIPA e do Conselho 
Municipal da Saúde.

resPOnsabilidade que gera 
recOnheciMentO

Para o ajudante geral Hélio Alves de Lima, de 38 
anos, o espírito de união e a eficiência são os prin-
cipais ingredientes para uma rotina de trabalho de 
sucesso. É essa visão que ele tem da autarquia para 
a qual trabalha: o Serviço Autônomo de Água e Es-

goto (Saae) de Sorocaba. Para Lima, 
a equipe do Saae trabalha motivada e 
é bem preparada para atender as de-
mandas da cidade.

Quando há um vazamento de 
água ou de um emissário, para abrir 
uma calçada, trocar ligação de resi-
dência, ou diante de qualquer outra 
emergência, a equipe de trabalha-
dores do Saae tem que estar pronta 
para entrar em ação, a qualquer horário, seja duran-
te o dia ou à noite. De segunda a sexta e também 
nos finais de semana e feriados.

Mas é desse esforço dos trabalhadores que vem 
o reconhecimento da autarquia como uma das me-
lhores empresas da área, no Estado.

alvO final: O cidadãO

Há 35 anos trabalhando na Câmara Municipal, 
Rosa Maria Tosato, de 53 anos, ocupa há 16 anos 
o cargo de diretora de divisão, auxiliando a mesa 
diretora da Câmara, durante todas as sessões. Para 
ela, ser funcionária pública é ter consciência de que 
o alvo final do trabalho realizado é o cidadão e o 
município. Para ela, o trabalhador público ou a tra-
balhadora pública deve cuidar da cidade como se 
fosse sua casa e dos cidadãos como sua família.

“Somos um instrumento para que as coisas 
aconteçam. O nosso trabalho é fundamental para o 
desenvolvimento do município, tendo em vista vi-
vemos num regime democrático onde  existem os 
três poderes. Na minha área, Legislativa, um sim-
ples nome de rua, que por muitas vezes é criticado, 
é importante para um cidadão que reside em uma 
via e necessita de receber uma correspondência, 
até mesmo um socorro”, conclui.

SERvIDORES DE cARREIRA

diretora de divisão 
da Câmara, Rosa 
maria Tosato

Escola municipal ma-
theus maylasky, onde 
atua a vice-diretora  
maria do Carmo lincoln 
Ramalho Paes
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Arquivo pessoal
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u ma grande vitória para o funcionalismo público, ocor-
rida no primeiro semestre de 2010, foi a manutenção 
dos direitos e benefícios referente ao funcionalismo pú-
blico municipal. Em todas as audiências realizadas na 

Câmara o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba 
(SSPMS) esteve presente e atuante para impedir a modificação prejudicial à categoria.

Na audiência ocorrida em 15 de março os servidores lotaram o plenário da Câmara Mu-
nicipal e debateram o Projeto Substitutivo da Nova Lei Orgânica do Município de Sorocaba 
(LOM). O presidente do SSPMS, Sérgio Ponciano, ressalta que a principal preocupação 
dos servidores era a retirada da atual legislação dos artigos 66 a 77 da LOM de 1990, “que 
são conquistas importantes dos Servidores Municipais de Sorocaba, provenientes de mui-
tas lutas históricas recepcionadas pelo Poder Legislativo”, afirma.

Esses artigos tinham sidos resumidos em apenas um, conforme proposto no artigo 100 
do projeto apresentado, pela Comissão da Câmara Municipal, nas duas audiências realiza-
das (de 18 de fevereiro e em 15 de março).

Graças ao esforço de todo o funcionalismo, com as lutas do sindicato e de outras en-
tidades, o Projeto Substitutivo da Nova LOM foi arquivado. Mas a diretoria do sindica-

to reforça que está atenta e em alerta para qualquer movimentação em 
sentido contrário aos direitos já conquistados dos trabalhadores públicos 
municipais.

O presidente do SSPMS, Sérgio Ponciano, agradeceu o apoio dos ve-
readores, que entenderam a manifestação e a preocupação dos servido-
res acabando com o prosseguimento da revisão da LOM.dI
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Servidores lotaram o plenário da Câmara municipal em audiência pública, realizada em 15 de março de 2010

LOm

Comunicação/CmS
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uRbES

d 
e acordo com o presidente da Empresa 
de Desenvolvimento Urbano e Social 
de Sorocaba (Urbes – Trânsito e  Trans-
portes), Renato Gianolla, somente os 

cargos de gerente e presidente da entidade são no-
meados. Os demais cargos até a função de encarre-
gado prestam processo seletivo e são regidos pela 
CLT. 

No início de 2009 quando foi entrevistado pela 
Revista Lutas, Gianolla anunciou, cumprindo acordo 
judicial, a realização de processo seletivo para o pre-
enchimento de 40 vagas para agentes de trânsito, 10 
para auxiliares administrativos, 30 para operadores 
de caixa e duas vagas para supervisores de caixa.

Essas contratações referem-se às vagas que eram 
ocupadas por Guardas Municipais, atuando como 
agentes de trânsito e as demais para substituir os tra-

balhadores terceirizados que atuavam nos terminais 
de ônibus.

A diretoria do Sindicato dos Servidores come-
mora essa conquista para a categoria. O presiden-
te da entidade, Sérgio Ponciano, lembra que essa 
comemoração só pode ser feita devido ao históri-
co de luta contra as terceirizações. Ponciano conta 
que em 2007 o sindicato apresentou denúncia ao 
Ministério Público do Trabalho (MPT) - Processo nº 
000177.2007.15.008/8-20 – contra as contratações de 
trabalhadores terceirizados no Paço, Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto e na Urbes. “Além da valoriza-
ção e ampliação do quadro de Servidores Públicos, 
essa atitude também fortalece a estrutura da  Urbes 
e, certamente, representará uma melhoria da presta-
ção de serviços, pois acaba-se com a rotatividade de 
trabalhadores por força de contrato, isto sem falar na 
redução do custeio”, afirma Ponciano.

AmPlIAção do quAdRo:

reivindicações
do sindicato

Terminal Santo Antonio

Zaqueu Proença/PmS



revista lutas   | 43



|   revista lutas44

TodA ESTRuTuRA 
E SERVIçoS 
ao associado

o s associados que procuram os serviços 
prestados pelo Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais, na sede, à rua Herme-

lino Matarazzo, 43, são recebidos por profissionais 
devidamente treinados e contam com a assistência 
gratuita ou preços reduzidos em diversas áreas. Bas-
ta apenas agendar pelo telefone: 3219 - 3310.

SEDE E cLubE

Cabeleireira: Corte grátis e preços reduzidos para 
tintura, reflexo, amaciamento, escova e outros serviços

Departamento Jurídico: assistência jurídica totalmente 
gratuita sobre questões administrativas, trabalhistas, previ-
denciária e assistência à saúde

Odontologia: o sindicato oferece consultório com-
pleto com qualidade total no atendimento. o custo é 
parcelado e descontado em folha de pagamento

Fotos: Comunicação/SSPmS
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é necessário preencher for-
mulário de Ficha de Inscri-
ção na sede do sindicato, 

apresentar o original e a cópia dos 
seguintes documentos: RG, CPF, 
holerite, certidão de casamento ou 
nascimento dos filhos e outros do-
cumentos comprobatórios; entregar 
duas fotos do sócio e uma foto de 
cada dependente. O valor da mensa-
lidade é 1% do salário base (com a 
referência). Mais informações na re-
cepção da sede: 3219-3310. Horário 
de atendimento: das 8h às 17h.

VEJA Como ASSoCIAR-SE

 ao sspms

Cartão convênio: SSPmSCARd é mais um benefício criado pelo sindica-
to e que garante rapidez e segurança nas compras de produtos e serviços 
em estabelecimentos que mantêm o convênio com a entidade
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funciOnaMentO dO clube:

Terça a sexta - das 9h às 
20h00
Sábado, domingo e feriado - 
da 9h às 19h30
Apresentação obrigatória de 
Carteira Social na Portaria.

hOráriO das Piscinas (excetO 
nO invernO):

Terça a sexta - 9h às 18h30
Sábado, domingo e feriado - 
9h às 18h
Exame médico obrigatório.

acadeMia funciOnaMentO

Segunda a sexta: 11h às 
12h30 e das 13h30 às 20 h
Avaliação Física mediante 
agendamento com o profes-
sor. Apresentação de exame 
médico-cardiológico é obri-
gatório. Telefone: 3228-1539

quiOsques

Grandes: É necessário agen-
dar com antecedência no 
clube. Pequenos: Por ordem 
de chegada.

eventOs

O SSPMS realiza algumas 
festas tradicionais no Clube 
de Campo, como a do 
Primeiro de Maio, o baile 
dos servidores, carnavais e 
outros grandes eventos.

visitantes (vagas liMitadas)

Agendamento com antece-
dência e com apresentação 
de relação nominal. É obri-
gatória a presença do sócio 
titular no dia da visita.

Parceria cOM a aaPPMs 
Para usO dO clube de caMPO 
dO ssPMs

Para os Aposentados e 
Pensionistas que não são 
sócios do Sindicato, existe a 
parceria com a Associação 
dos Aposentados para uso 
do Clube de Campo do Sin-
dicato, mediante a apresen-
tação da Carteira Social da 
AAPPMS.

valOrizaçãO dO PatriMÔniO

A atual diretoria do SSPMS 
investiu mais de R$ 600 mil 
em reformas e ampliação 
das instalações da sede e do 
Clube de Campo para aten-
der melhor os associados e 
dependentes.

p 
ara aproveitar um dia de sol, fazer 
uma comemoração, praticar ativi-
dade física, ou apenas estar em fa-

mília, a área de lazer do Clube de Campo, 
do nosso sindicato, é uma ótima opção. 
Com piscinas, incluindo uma semiolímpi-
ca, lanchonete, lago para pesca e academia 
o associado se diverte e ajuda a melhorar 
sua qualidade de vida.

mAIS 
InFoRmAçõES 

SoBRE AS 
ATIVIdAdES 
do CluBE 

PElo TElEFonE 
3228 -1539
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sonhos e realizações

c omo existe um tempo certo para todas as coisas 
(Eclesiastes Cap. 3), agora é hora de comemorar 
os 30 anos da criação do Sindicato dos Servido-
res Públicos Municipais de Sorocaba (SSPMS), 

que se completam neste ano. O Sindicato começou em 1980 
como uma Associação e é desde então que contamos o seu 
tempo de existência.

Desde o primeiro dia, as lutas pelos direitos dos ser-
vidores deram o tom de tudo o que foi feito nestes 30 anos. 
Nada caiu do céu. Todas as nossas conquistas foram resulta-
dos de muito trabalho e o conjunto das nossas ações pode ser 
considerado uma epopeia da classe trabalhadora - um exem-
plo para as gerações futuras de servidores e também para 
outras categorias profissionais.

Por tudo isso, agora também 
é hora de agradecer aos ex-presi-
dentes do Sindicato, aos funcioná-
rios e a todos os servidores pela 
participação na nossa história de 
lutas e conquistas. Agradecemos 
também aos integrantes do Execu-
tivo, do Legislativo, da Justiça e da 
Imprensa, que contribuíram para o 
reconhecimento profissional dos 
servidores de Sorocaba. Cada re-
ajuste salarial, cada benefício tra-
balhista, cada resultado, tudo foi 
fruto da mobilização de todos os 
servidores. Para não cometer injus-
tiça, peço desculpas por não men-
cioná-los. Cabe lembrar também 
dos companheiros que já se foram 
(“in memorian”) e colocaram o seu 
tijolo nesta instituição sólida. Agra-
decimento também aos parceiros, 
conveniados, prestadores de servi-
ços e fornecedores do SSPMS. A cada empresa que partici-
pou da revista “Lutas” com o seu anúncio, numa demonstra-
ção de confiança no Sindicato e nos servidores, estendo os 
meus mais sinceros e especiais agradecimentos.

Sinto-me honrado com a minha modesta contribuição 
nessa trajetória do SSPMS. Tenho consciência das minhas 
responsabilidades, desde o tempo que presidi assembleias, 
algumas delas históricas, e em 2005 quando entrei para a 
diretoria do Sindicato como diretor de Assuntos Trabalhis-
tas – uma diretoria que representou a prioridade total aos 
principais interesses dos servidores, em especial, quanto ao 
resgate dos Trabalhadores Públicos como Categoria Profis-
sional. Em 2007, eleito presidente do Sindicato para a gestão 
2008/2010, transformei as responsabilidades do cargo numa 

missão de vida, contando sempre com o apoio da atual dire-
toria, dos conselheiros, dos servidores, dos associados e de 
entidades sindicais de outras categorias de trabalhadores de 
segmentos públicos e privados.

Claro que a missão sindical é desafiadora, pois são 
11 mil servidores, entre os ativos e os aposentados e pen-
sionistas, além de um quadro com mais 15 mil associados e 
dependentes. É um universo imenso de pessoas, famílias, so-
nhos, destinos, carreiras, projetos de vida. Isto é muito sério 
e requer comprometimento, disposição, coragem e despren-
dimento pessoal e familiar, muitas vezes. Cada assembleia, 
cada reunião da diretoria do Sindicato com os representan-
tes da administração pública dos mais diversos segmen-
tos, mexe com a existência e a expectativas de todas essas 
pessoas. E, uma vez que os servidores são profissionais que 

movem a cidade, essas ações inter-
ferem também na vida de todos os 
moradores de Sorocaba. Por tudo 
isso, devemos realmente nos sen-
tir as pessoas mais importantes do 
município.

Por definição, os servidores 
são uma categoria muito especial. 
As pessoas que pagam os impostos 
precisam dos serviços da adminis-
tração pública e são os recursos 
humanos de toda essa estrutura 
que mantêm a cidade em funcio-
namento. Aí está a razão da nos-
sa importância e das batalhas que 
travamos em defesa dos nossos 
direitos, pelo reconhecimento, pela 
valorização e respeito.

Nestes trinta anos conquis-
tamos a nossa Seguridade e Previ-
dência (Funserv), a nossa Carreira 
Profissional (estabilidade e evolu-

ção funcional ) e diversos benefícios estatutários, mas temos 
muito ainda que lutar para que daqui a mais 30 anos possa-
mos comemorar novas conquistas.

E, para terminar, peço licença para agradecer a Deus e 
à minha mãe, Conceição, que me deram a oportunidade de vir 
a este mundo para ser um servidor em Sorocaba, um presi-
dente do Sindicato, um Cidadão Sorocabano (titulo recebido 
em 14/06/2002), um sonhador que busca realizações e traba-
lha para transformar os sonhos em realidade. A todos, indis-
tintamente, o meu muito obrigado pela confiança. Parabéns 
SSPMS pelos seus 30 anos!!!

*Sérgio Ponciano de Oliveira é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Sorocaba

Sérgio Ponciano de Oliveira
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