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artigo

Quem sabe faz a história
olegas Servidores, somos agentes da
nossa própria história. Tudo o que
somos é obra do nosso trabalho, dos
nossos sonhos e ideais. E o Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba é a representação concreta

dessa lição, cuja história vem sendo construída
há 27 anos... 

Diferentemente dos trabalhadores de outras
categorias, as lutas dos Servidores Públicos são
conseqüência das políticas dos go-
vernantes, cujas mudanças   são
sentidas, praticamente, a cada
mudança de prefeito, governador,
presidente e do legislativo. 

Nos últimos doze anos em que
estivemos à frente da direção da
entidade, mais do que ampliar
benefícios, os nossos esforços foram
concentrados para garantir a
manutenção de direitos conquista-
dos com muito suor, tendo em vista
a ocorrência de diversos fatos,
como: parcelamento de pagamen-
tos de salários, a partir de determi-
nada faixa salarial; exoneração de
quase mil servidores concursados,
durante o estágio probatório; transformação dos
cargos de Merendeiras em Auxiliares de
Serviços; terceirização de serviços de
manutenção de próprios e a   remoção compul-
sória de diversos servidores operacionais da
antiga Secretaria de Serviços Públicos (SERP)
para o SAAE; tentativa de extinção de assistên-
cia de saúde da  Funserv e, posteriormente, ten-
tativa de limitação das consultas médicas; cri-
ação de cargos de Auxiliares de Educação para
atuar nas creches, em substituição aos cargos de
agentes infantis e regentes maternais com
achatamento de salário; atraso significativo no
pagamento das licenças-prêmio dos Servidores
da Prefeitura e suspensão do pagamento para os
da URBES; perda do adicional de insalubridade

de diversos Servidores do SAAE, que recebiam
há mais de 10 anos; não pagamento da gratifi-
cação de Natal nas férias; tentativas de alte-
ração ou retirada de outros benefícios (incorpo-
ração de décimos, licença-prêmio, adicional de
tempo de serviço etc.); falta de aplicação do
Plano de Cargos e Carreiras (PCC); intensas dis-
cussões para reposição salarial, entre outras difi-
culdades. 

A nossa história também é feita de grandes
conquistas que, muitas vezes,
exigiram renúncias pessoais e
familiares em favor do coletivo.
Veja, nas páginas desta revista, a
dimensão que atingiu o nosso
Sindicato e as bandeiras de lutas
que foram ou continuam sendo
empunhadas. Tudo isso é fruto
da história que foi iniciada ao
final do ano de 1980. Muitos cole-
gas vão se reconhecer nessa
história. Outros, recém-chega-
dos, necessitam conhecê-la, para
dar prosseguimento às lutas. A
cada dia deparamos com novas
necessidades, novos desafios.
Temos que estar sempre unidos,

preparados, organizados e persistentes para as
novas batalhas que se aproximam, e frente à vul-
nerabilidade do sistema político-administrativo. 

Aproveitamos para registrar os agradecimen-
tos a todos servidores, associados, os atuais e ex-
diretores, conselheiros, funcionários do
Sindicato, todos os familiares, além dos fami-
liares dos servidores "in memoriam", que direta
ou indiretamente colaboraram  na construção e
manutenção de nossa Entidade. 

E aos que já se foram, rendemos homenagem
na figura de Odilon Araújo, que dá nome à pista
de caminhada do Paço Municipal.
*Maria  Winnifred  Lee  Ay  Sie  (Winny)  é  presidente  do
Sindicato  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de
Sorocaba  
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Fácil acesso e 
bom atendimento

sede do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais está localizada à
rua Hermelino Matarazzo, 43, o prédio
é vizinho do viaduto Jânio Quadros   e
em frente à escola municipal Matheus
Maylasky. Mais adiante, a cinco minu-

tos de caminhada, está o terminal de ônibus
Santo Antonio e suas linhas que ligam o
Centro a todos os cantos da cidade. Esses
recursos dão à nossa sede uma localização
privilegiada e de fácil acesso a todos os com-
panheiros servidores. 

Mas não basta ser fácil chegar e sair da
sede. A diretoria do Sindicato entende que a
sede precisa estar bem estruturada para ofe-
recer aos servidores atendimentos de quali-
dade e é com esse objetivo que ela tem trabal-
hado. Seja pessoalmente, pelo telefone, por e-
mail, por carta, seja qual for o meio escolhido,
os servidores que entram em contato com o
Sindicato têm o direito de serem muito bem
atendidos na solução de suas necessidades.
Por isso, a diretoria do Sindicato criou e profis-
sionalizou serviços importantes no atendimen-
to aos funcionários municipais. 

VEJA  OS  NOSSOS  SERVIÇOS:  
Recepção - É por essas razões que, logo ao

entrar no prédio, o servidor encontra uma
recepção formada por profissionais treinados
na prestação dos serviços de informações,
agendamentos, filiação de sócios, entre ou-
tros.

Departamento  Jurídico - Oferece assistên-
cia jurídica de qualidade aos servidores em
questões administrativas e em causas judici-
ais individuais e coletivas, de ordem traba-
lhista e previdenciária frente à Prefeitura,
SAAE, URBES e FUNSERV. Os atendimentos
são gratuitos e pré-agendados. 

Odontologia – Um dos serviços de grande
prioridade para a saúde e qualidade de vida
das pessoas. O Sindicato oferece consultório
completo, profissionais de primeira linha e
garantia de resultados em extrações, restau-
rações e próteses dentárias. O custo é parcela-
do e descontado em folha de pagamento. 

Cabeleireira – O corte é grátis e os preços
são reduzidos para tintura, reflexo, amacia-
mento, escova e outros serviços. Garantia de
qualidade. Os atendimentos são agendados na
recepção ou por telefone.

Diretoria – Os diretores do Sindicato tam-
bém estão sempre à disposição dos fun-
cionários municipais para atendê-los e dar ori-
entações.

A
A diretoria do Sindicato CRIOU E PROFISSIONALIZOU serviços 

importantes no ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS

nossa sede
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Segurança nas compras

cartão convênio SSPMSCARD é mais um
benefício criado pelo Sindicato para garan-
tir aos associados rapidez, segurança e con-
trole nas compras de produtos e serviços em
estabelecimentos que mantêm convênio
com a entidade. 

O Sindicato já distribuiu mais de 2.300 cartões
desde que ele foi implan-
tado, em janeiro deste
ano. É a tecnologia à dis-
posição dos servidores, e
com vantagens em
relação aos cartões con-
vencionais. 

"Nas compras, não há
taxa de juros porque o
desconto é direto na folha
de pagamento", compara
a diretora administrativa
do Sindicato, Roseli
Miranda Coelho. Não há
prazo de vencimento para
o cartão e não é preciso
usar a senha na hora da compra. A senha só é utiliza-
da para a obtenção do extrato, o que pode ser feito na
internet por meio do site www.sspms.com.br.

O cartão também representa segurança para o
estabelecimento conveniado, que tem a garantia do
recebimento pela venda do seu produto, e também
para o Sindicato, responsável pela administração do
SSPMCARD. Com o controle on-line, o Sindicato tem
acesso em tempo real às informações sobre o limite
para compras de cada cartão. 

Os estabelecimentos conveniados oferecem uma
diversidade de produtos e serviços: óticas, farmácias,
papelarias, auto-escolas, confecção, dentistas, lojas
de calçados, supermercados, médicos, laboratórios,
distribuidora de gás de cozinha, assistência jurídica
(causas particulares), colônia de férias. O Sindicato
trabalha para ampliar a rede conveniada e oferecer

dezenas de novos serviços. 

LIMITE
Todo associado tem um

limite pré-estabelecido
para o cartão convênio, de
acordo com o seu salário.
A fixação do valor leva em
conta o comprometimento
da renda no montante de
até 30%. Nesse índice são
consideradas também as
parcelas de   empréstimos
contratados pelo titular
do cartão (caso existam).

O servidor associado
do Sindicato pode consultar o seu crédito, até mesmo
antes das compras, em qualquer estabelecimento
conveniado. Se precisar, poderá também autorizar o
seu dependente (esposa/esposo) a ter um cartão.
Basta fazer a solicitação na sede do Sindicato e será
atendido, sem custos adicionais. 

"Eu uso o cartão e ele é bom, porque me oferece
praticidade e comodidade para fazer as minhas com-
pras", afirma o professor Carlos Eduardo Walter, o
Dado, servidor da Secretaria de Esportes.

O
O cartão convênio AUMENTOU SENSIVELMENTE O ATENDIMENTO aos

associados; é a TECNOLOGIA À DISPOSIÇÃO DOS SERVIDORES

cartão convênio
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Recanto de lazer, 
saúde e muito verde

Uma grande estrutura, SINÔNIMO DE QUALIDADE DE VIDA, colocada à 
disposição dos SERVIDORES ASSOCIADOS DO SINDICATO e suas famílias 

A piscina é uma das preferências dos associados nos dias de calor Vista aérea do Clube de Campo mostra área com muito verde

s servidores têm vários motivos para gostar
do Clube de Campo. "Gosto porque tem
esporte, pesca, várias opções de lazer", diz
Antonio Teixeira, da Urbes, ao lado da
esposa, Maria Alves Corrêa, dos quatro fi-
lhos e de alguns convidados num dos

quiosques do clube. "As crianças gostam muito da
piscina, dos jogos, criançada gosta disso", diz Maria.
E ela, que é adulta, também admite: "Eu gosto da
piscina, dos jogos." 

A servidora Kátia Bozzola de Castro e Santana e
os seus dois filhos, Rodrigo e Bruna, praticam taek-

wondo no clube. Ela já participou de videokê e
pilates, mas foi com o taekwondo que se identificou.
E justifica: "Além de ser exercício físico, que faz
muito bem ao corpo, ele é adrenalina. A gente sai
daqui com o astral lá em cima." 

É sempre assim. Por falta do que fazer é que
ninguém fica parado no clube. A não ser que a opção
seja ficar tomando sol na beira da piscina ou jogan-
do conversa fora no mezanino do terraço ali exis-
tente. A programação de atividades é variada,
atende a todos os gostos e oferece diferentes possibi-
lidades de dias e horários.

O

AR
Q

U
IV

O
/S

IN
D

IC
AT

O
 



7

clube de campo

A pista de caminhada tem cenários aprazíveis parecidos com os de uma floresta tropcal Associados têm à disposição academia de ginástica completa

Diversão garantida
Com pesca no lago, VIDEOKÊ, MÚSICA, DANÇA, ACADEMIA, PILATES, 

FUTEBOL SOCIETY, o Clube de Campo garante LAZER E QUALIDADE DE VIDA

diversão continua com pesca no lago, videokê,
música e dança. Já é tradicional a Sexta
Dançante, toda primeira sexta-feira de cada
mês, no Salão de Eventos do Clube. 

As aulas de dança de salão, na sala de
Multimeios, são para quem quer aprender ou

aprimorar os passos no ritmo da música. Na mesma
sala são realizadas as aulas de taekwondo, pilates,
exposições, cursos, palestras e reuniões. 

O parque aquático com três piscinas, infantil,
recreativa e semi-olímpica, está entre as grandes
atrações do Clube, principalmente no verão. Adultos
e crianças, com exame médico, curtem a água, o sol,
brincam e se divertem. Escorregar no toboágua virou

mania para muita gente. 
Quiosques com churrasqueiras são boa opção

para famílias e convidados. Quem quiser suar a
camisa pode participar dos jogos no campo de futebol
society, na quadra poliesportiva ou na quadra de
areia. O entretenimento fica por conta do bilhar,
pebolim e tênis de mesa. 

O Salão de Eventos oferece uma vida social inten-
sa. Além dos bailes da Sexta Dançante, ele é utiliza-
do para festas de aniversário, casamentos, almoços,
jantares, formaturas, seminários, palestras. 

Toda essa grande estrutura é patrimônio dos
servidores e está à disposição dos associados do
Sindicato e suas famílias.
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utas, conquistas, vitórias. Estas três
palavras, tão nobres para todos os traba-
lhadores brasileiros, dão o tom do que é a
história dos servidores públicos municipais
de Sorocaba. Uma história feita de muito tra-
balho, projetos, sonhos, e também carregada

de força, entusiasmo, organização e coragem. 
Foi a consciência de que a união é um dos princi-

pais valores da classe trabalhadora que levou os
servidores a travarem duras batalhas pelos seus
direitos na década de 1950. Até então eles não ti-
nham uma entidade que os representasse. Eram os
anos de 1956 e 1957. As condições de trabalho eram
precárias. Os pagamentos de salários eram feitos
com atrasos que chegavam a 3 – 4 meses. Nesses
casos, enquanto não recebiam os salários, servidores
recebiam vales de papel para desconto no comércio.
Era uma situação difícil. 

Os companheiros daquela época faziam cobranças
à administração municipal de forma isolada e nem
sempre eram atendidos. Individualmente, não ti-
nham força para fazer valer os seus direitos. Foi
então que criaram a primeira associação da catego-
ria. Em 16 de março de 1958, fundaram a União dos
Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. 

Um marco histórico. A idéia da união estava pre-
sente não apenas no nome da associação, mas tam-
bém no coração dos trabalhadores que garantiam o
funcionamento dos serviços públicos municipais. A
União conseguiu regularizar o pagamento de
salários. Nunca houve mais atrasos. A União tam-
bém obteve uma vitória: a lei de complementação
salarial para aposentados e pensionistas daquela
época. 

Entre os servidores que lideraram as lutas à
frente da União ganharam destaque os nomes de
Paulo Ferraz, José Sorveteiro, José Moreno,
Francisco Moreira de Campos, e tantos outros. 

No entanto, a história do País impôs o fim da
associação. Em 1964, por ocasião da ditadura militar
no governo do Brasil, a União dos Servidores
Públicos Municipais de Sorocaba foi extinta. 

Foi um duro golpe. Sem a entidade, os fun-
cionários ficaram sem um instrumento de luta e
organização. Mas não se abateram. A experiência da
"União" tinha comprovado que esse era o caminho

para o funcionalismo lutar pelos seus direitos. 

PRIMEIROS  PASSOS

Antes da existência do Paço Municipal no Alto da
Boa Vista, as Secretarias estavam localizadas em
diferentes pontos da cidade. Em algumas delas os
Servidores tinham as suas agremiações, com objeti-
vo de realizar algumas atividades recreativas e so-
ciais, como entrega de flores para a esposa de fun-
cionário que dava à luz e jogos de futebol. Em um
determinado momento entenderam a necessidade de
se criar uma entidade que agregasse todos os servi-
dores, independente da sua lotação de trabalho. As
reuniões começaram a ser realizadas na antiga sede
do Serviço de Previdência Municipal, na rua São
Bento, 32, e também na Associação dos Funcionários
Municipais (AFM), na avenida Washington Luiz. A
AFM só tinha finalidade esportiva. 

Em 28 de dezembro de 1980 foi fundada a
Associação dos Servidores Públicos Municipais, com
o apoio do prefeito da época, Theodoro Mendes. Ao
contrário da AFM, que não tinha recursos finan-
ceiros, a nova Associação passou a receber o descon-
to da mensalidade dos associados em folha de paga-
mento. Isso viabilizou a Associação economicamente. 

A Associação nasceu "grande", segundo Marcos
Antonio Figueiredo Bistão, um dos fundadores, ex-
presidente do nosso Sindicato e atual presidente da
Funserv.. A Associação recebeu a filiação espontânea
de mais de 60% da categoria. Na assembléia de fun-
dação, no Ginásio Municipal de Esportes, compare-
ceram cerca de 3.000 pessoas, entre  servidores e
seus familiares. 

Os conselheiros e diretores foram eleitos por acla-
mação, sendo que Reynaldo D'Alessandro foi o
primeiro presidente do Conselho Associativo e
Antonio Silva, presidente. Em homenagem a
Reynaldo D'Alessandro, a creche do Paço Municipal
recebeu o seu nome. 

Arlindo Rafael Monteiro, também ex-presidente,
informa que o projeto de lei declarando a entidade
como de utilidade pública data de agosto de 1981, de
autoria do vereador Edson Dias Santos, que depois
se tornou e ainda é funcionário da Câmara
Municipal.

L

Viver para lutar
Da primeira associação, NA DÉCADA DE 1950, até o Sindicato que temos hoje,

TRANSCORRERAM MUITOS DESAFIOS, muitas histórias, muitas conquistas 
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Entre as entidades representativas de SERVIDORES PÚBLICOS, O NOSSO SINDICATO foi
um dos primeiros do País com REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Nasce o Sindicato
Da esq. para a dir.: Winny com ex-presidentes da nossa entidade – Marcos Bistão, Arlindo Rafael Monteiro e Antonio Silva

Constituição Federal de 1988 inau-
gurou novos tempos, e a partir de
então os servidores públicos em geral
poderiam se sindicalizar. Os servidores
não perderam a oportunidade de se
fortalecer ainda mais. Em outra data

histórica, 18 de fevereiro de 1989, em assem-
bléia no Paço Municipal, a Associação foi
transformada oficialmente em Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. 

Os servidores ganharam força. Além das
demandas trabalhistas anteriores, surgiram
novos fatos trazidos pela Constituição Federal:
regime estatutário, a criação de um estatuto
dos servidores, realização de concursos públi-
cos para preenchimento de vagas na adminis-

tração, plano de cargos e carreiras e uma fun-
dação de seguridade social própria. 

Antes, o funcionalismo era regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e as
vagas eram normalmente preenchidas por
indicações políticas. A exigência dos concursos
beneficiou a população em geral, pois a partir
daí qualquer cidadão podia ingressar no
serviço público graças à sua capacidade e com-
petência, e não por apadrinhamento político,
que passou a valer apenas para os cargos
comissionados 

Os servidores ganharam estabilidade. O
estatuto representou muitos ganhos, entre eles
o de ser uma proteção contra a dispensa imoti-
vada.

A

história do sindicato
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história do sindicato

Sindicato, desde os tempos da Associação,
atuou sempre na criação de benefícios para a
melhoria das condições de trabalho e de vida
dos servidores e suas famílias. 

Nos primeiros tempos da Associação, foi
criada a "Feira da Economia", que oferecia

produtos para consumo das famílias dos servidores a
preços abaixo do mercado. Funcionava no estádio do
CIC, em Santa Rosália. A Associação comprava ali-
mentos básicos (arroz, feijão, óleo, ovos), os fun-
cionários faziam as compras e o valor era descontado
em folha de pagamento. A iniciativa foi um marco
importante para a integração da categoria com a
entidade. 

No atendimento específico aos associados, a feira
foi posteriormente substituída por vale para compra
no maior supermercado existente na ocasião
(Yaohan/Supertuba), atendimento pediátrico na
sede, convênios médicos e odontológicos (ainda não
havia a Funserv), promoção de vendas de roupas e
calçados, reforma do prédio.   

Os torneios de truco, buraco,  dominó e futebol de
salão, além de comemorações festivas foram outras
atividades desenvolvidas pela Associação.  

Apenas um pequeno grupo de servidores era
estatutário. A grande maioria era regida pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Não havia
concurso público e os funcionários não tinham
chances de progredir na administração. A influência
política era muito grande, principalmente nos perío-
dos de troca de governos, e isso dava origem a essas
distorções. 

As condições de trabalho eram difíceis. Na
garagem da Prefeitura, os banheiros eram latrina. A
Prefeitura não fornecia refeição e não tinha

refeitório. Aos poucos, o diálogo da Associação com os
prefeitos foi conquistando avanços: reforma dos ba-
nheiros e refeitórios nas áreas de produção, marmi-
tex, bandejão. Os locais de muita concentração de
servidores foram dotados de refeitório. 

O salário mínimo era corrigido em maio e novem-
bro. O piso salarial era tão pouco que a
Administração tinha que dar abono em maio e
novembro para que o menor salário não ficasse infe-
rior ao salário mínimo. 

Vários dos benefícios aos servidores foram con-
quistados no período de transição da Associação para
Sindicato, entre eles: piso acima do salário mínimo,
adicional por tempo de serviço, sexta-parte, licença-
prêmio, faltas abonadas, salário-esposa, adicional de
insalubridade inicialmente sobre o piso e depois
sobre dois pisos, creche para filhos de servidores, li-
nhas de ônibus para os servidores do Paço, cesta
básica, vale transporte, kit escolar, legislação sobre
plano de cargos e carreiras, concurso público para
todos os cargos, seguridade própria dos servidores
(Funserv),   licença ao completar 25 anos de serviço
municipal, licença sem vencimento,  curso de
Administração Municipal, entre outros.

Por fim, a Associação entrou com requerimento à
Administração solicitando a cessão de uma área para
a construção de um clube de campo dos servidores. A
primeira área destinada ao clube ficava na região do
Ipatinga, zona oeste da cidade, onde se projetava a
construção de um cemitério. 

Negociações entre a entidade e a Prefeitura resul-
taram na troca dessa área por um terreno de 24 mil
metros quadrados na rua 28 de Outubro, no Jardim
do Paço, onde está localizado o nosso Clube de
Campo.

O

Criando benefícios
Os fatos comprovam A VOCAÇÃO DAS DIRETORIAS do Sindicato

na DEFESA DOS INTERESSES dos servidores
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Fundação da Seguridade dos Servidores Públicos Municipais
de Sorocaba (Funserv) nasceu de um sonho, transformado em
um dos itens do acordo coletivo de trabalho em 1992.   Fruto
de uma luta histórica, com greve de três dias em julho de 1992,
a Funserv foi criada pela Lei 4.169/93 e os benefícios estabele-
cidos pela Lei 4.168/93. Começou a operar em março de 1993. 

Números e valores comprovam a importância da Funserv. Segundo
o presidente da entidade, Marcos Antonio Figueiredo Bistão (ex-presi-
dente da Associação de 1984 a 1985 e de 1988 a 1993), em 2006 foram
feitos 134.928 atendimentos na sede e foram emitidas 198.407 guias
para encaminhamento, sendo 80.943 para  consultas médicas. Na
assistência à saúde, a receita da Funserv, no mesmo ano, foi de R$
16,808 mi-lhões ante as despesas de R$ 15,691 milhões, o que resultou
no superávit de R$ 1,116 milhão. 

Na parte previdenciária, em dezembro de 2006, a Funserv tinha
347 pensionistas e 1.074 aposentados. Foram pagos R$ 6,797 milhões
a título de pensões e R$ 23,321 milhões com aposentadorias, fechando
com superávit de R$ 6,945 milhões.

No total,  o fundo de reserva financeira da Funserv, em setembro de
2007, era da ordem de R$ 61 milhões. "O que é importante é que a
Fundação tem reserva financeira e superávit nas suas contas, o que
mostra que ela está sendo bem capitalizada, bem gerenciada", garante
Bistão. "As contas da fundação são superavitárias: do que se arrecada
mensalmente, pagam-se todos os benefícios da previdência, paga tudo
da saúde e sobra recurso que vai para o fundo de reserva." Na sua
análise, isso é motivo de confiança e tranqüilidade para os servidores.

A
"A Fundação tem RESERVA FINANCEIRA E SUPERÁVIT nas suas contas,"

GARANTE O PRESIDENTE DA FUNSERV, Marcos Antonio Figueiredo Bistão 

FUNSERV

A Funserv é nossa

Fachada da Funserv na rua Major João Licio

Da esq. para a dir.:
Antonio Silva, Ana
Paula Sakano e Marcos
Bistão, diretores da
Funserv

Bruno Cecim 



pós um período tumultuado e negativo, 1996
marcou o início da reconstrução do Sindicato
e a recuperação de sua imagem. Em quatro
gestões sucessivas, presididas por Maria
Winnifred L. A. Sie, a Winny, o Sindicato
cresceu muito,  transformando-se numa

grande estrutura a serviço dos servidores e suas
famílias, ganhou dinamismo e consolidou-se como
entidade representativa da categoria, não apenas no
município, mas em nível estadual, federal (veja arti-
go na pág. 3)

O empenho nas lutas trabalhistas pelo Plano de
Cargos e Carreiras (PCC), pela CIPA, pela reativação
do Curso de Administração Pública, realização de
novos concursos, melhoria salarial e das condições de
trabalho, lutas contra reformas da previdência, tra-
balhista e sindical,   foram acrescidas de  ampliação
da estrutura do Clube de Campo,  reforma da nossa
Sede,   criação de novos serviços e a modernização no
atendimento aos associados, tudo isso fez das últimas
diretorias um período de intenso trabalho e dedi-
cação. 

Foi um tempo em que colocamos a mão na massa,
arregaçamos as mangas e empregamos todas as nos-
sas forças na construção de um Sindicato forte e
capacitado para atender às necessidades dos servi-
dores e seus dependentes. 

Na inauguração em 10 de novembro de 1990 o
clube ganhou uma portaria, playground, um campo
de areia,   limpeza do lago ali existente e alambrado.
Até o final de 1994 foram construídas  piscinas de
vinil, saunas, uma pequena academia, um espaço
para jogos de mesa, sala de TV,   um campo de futebol
society e vestiários e campos de bocha.

A partir de 1996, as diretorias adotaram
mudanças para reestruturar   o clube num ambiente
de lazer e recreação à altura do que as famílias servi-
doras merecem. Foi nesse período que o Clube de
Campo se modernizou (veja págs. 6 e 7). Na nossa
sede, foram aprimorados os serviços de atendimento
nas áreas de recepção, odontologia, assistência jurídi-
ca, cabeleireira, diretoria ( veja pág. 4).

Desde 1996, portanto, muito foi feito. E ainda há
muito o que fazer.

Vários membros da diretoria eleita para a gestão de 2005/2007

LUTAS

Novos tempos

No período iniciado em 1996, QUE MARCOU AS QUATRO ÚLTIMAS GESTÕES, o
Sindicato cresceu muito, GANHOU DINAMISMO E SE CONSOLIDOU
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or competência e vocação para o serviço público,
são muitos os servidores que ganham grande
destaque na administração municipal. 

O trabalho desses companheiros passa a ser
tão necessário ao funcionamento da cidade, que
eles passam a ser verdadeiros braços direitos dos

prefeitos. Tornam-se secretários municipais, diretores de
área, assessores técnicos, chefes de divisão, entre tantas
funções de grande responsabilidade. 

Outros, além da capacidade profissional, desenvolvem
vocação política e, pelo voto popular, conquistam vagas
na Câmara, onde trabalham como vereadores. 

Entre os exemplos, veja a seguinte relação de servi-
dores que consolidaram a categoria: 

SECRETÁRIOS:
Marcelo Tadeu Athayde (Negócios Jurídicos), Renato

Gianolla (Presidente da URBES), Marcos Antonio
Figueiredo Bistão   (Presidente da FUNSERV),  além de
Márcia Pegorelli Antunes (Consultora Jurídica da
Câmara Municipal) 

Servidores da ativa que já atuaram como Secretários
Municipais: 

Walter Alexandre Previatto (Finanças); Marco
Antonio Bengla Mestre (Edificações e Urbanismo); Célia

Maria Vieira de Andrade
Nardi (Educação e
Cultura); Estevam César
da Silva (Promoção Social);
Luiz Antonio Gallerani
Cuter e Haroldo
Guilherme Vieira Fazano
(Negócios Jurídicos); José
Carlos Vieira de Camargo
Filho, Odival Sabadin e
Leuvijildo Gonzales Filho
(Governo); Roberto José

Dini (Saúde); Milton Cepellos de Oliveira e José Carlos
Tavares D´Almeida (SAAE);  Joel de Jesus Santana
(Diretor Geral da Câmara Municipal),  Lauro Cesar de
Madureira Mestre (Consultor Jurídico da Câmara
Municipal), entre outros. 

Atuais  vereadores: José Francisco Martinez,
Francisco Moko Yabiku e Antonio Sérgio Ismael.

Antonio Sèrgio Ismael, Francisco Moko Yabiku e José Francisco Martinez
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história do sindicato

P

Eles são verdadeiros
braços direitos

São muitos os servidores que, por COMPETÊNCIA E VOCAÇÃO,
ganham grande destaque NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

AGUINALDO PEREIRA



LUTAS

Plano de Cargos e Carreiras

Os servidores continuarão a LEVANTAR O PLANO COMO BANDEIRA de luta e
cobrarão ISONOMIA DE TRATAMENTO em relação ao Magistério 

onhecida popularmente na categoria pela
sigla PCC (de Plano de Cargos e Carreiras),
a Lei 3.801/91  garante aos servidores uma
carreira que já está consolidada e prevê
mudanças de referências salariais que cor-
respondem a 3% (cada uma) sobre o piso de

cada cargo. "Para o Sindicato, o PCC   é uma ferra-
menta fundamental de valorização e de reconheci-
mento  do servidor, até para que ele possa continuar
estimulado e motivado para melhorar a sua qualifi-
cação e manter o bom desempenho, agregando va-
lores", defende o diretor de Assuntos Trabalhistas
Sérgio Ponciano de Oliveira. 

O quadro de funcionários do magistério acabou
tendo tratamento diferenciado  pela administração
municipal, que em 1994,  por meio da Lei 4.599, de
06/09/1994, instituiu um plano de carreira específico
para esse segmento, cujo valor da referência subiu
de 3% para 5% (cumulativa), além do direito à pon-
tuação por cursos de formação (até o doutorado).
Essa política de recursos humanos gera distorção de
tratamento e de valorização da categoria como um

todo. 
Pela não observância do direito e pela falta de

acordo, o Sindicato socorreu-se da Justiça e por isso
o PCC ainda está pendente. 

"O servidor público, infelizmente, pela não apli-
cação do PCC, não foi alvo de prioridade dentro das
administrações, caracterizando uma desvalorização
e desrespeito à categoria", finaliza Sérgio.
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Servidores satisfeitos com o anúncio do Plano de Cargos e Carreiras no Jubileu de Prata 2007

ANÚNCIO  DO  PREFEITO
Durante a homenagem aos Servidores que

completaram 25 anos de serviço público, ocorrida
no último dia   03 de outubro, no Teatro Municipal,
o Prefeito Vitor Lippi anunciou a inclusão, no
orçamento de 2008,  de recursos para a aplicação
das referências, previstas no PCC – lei 3.801/91. 

Também foi anunciada a criação da Escola
Municipal de Administração Pública e o retorno do
Curso, agora com grade curricular mais atualiza-
da com os novos tempos. 

Mais detalhes serão divulgados oportuna-
mente.
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bandeiras de lutas

Em seqüência à Lei 3.801/91 e atendendo à Constituição de 1988, foi
promulgada em 24 de julho de 1992 a Lei   3.971, enquadrando todos
os servidores  de acordo com os novos cargos criados. Essa legislação
foi considerada avançada para a época, pois valorizava e respeitava
o perfil profissional dos servidores. Com o passar dos anos,    cria-
ram-se  muitas  distorções e disfunções no quadro do funcionalismo

municipal.
Em 2004,  a pedido da Administração Municipal foi elaborada uma   pro-

posta de reestruturação dos cargos  pela  Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O projeto previa o agrupamento de cargos, o que significava   destinar a
cada cargo uma série de funções e, conseqüentemente, alterar as
atribuições, ampliando-as. E ainda previa a revisão do piso salarial.  O
problema é que algumas  propostas criavam  "alguns absurdos", nivelando
por baixo o servidor público, principalmente em relação aos novos pisos
salariais. 

A proposta da FGV não avançou, pois, alertados pelo Sindicato, os servi-
dores a rejeitaram em audiências públicas convocadas para o debate sobre
o estudo. 

O Sindicato reconhece a necessidade da revisão e reestruturação dos
cargos para atender às novas demandas organizacionais e tecnológicas,
porém, é imprescindível que esteja   agregada a uma política pública  de
recursos humanos que contemple a profissionalização com base no  perfil,
capacitação, nível de escolaridade,   refletindo  em remuneração justa e
compatível face à  complexidade das atribuições. 

GUARDA  MUNICIPAL
Em relação à Guarda Municipal, o Sindicato entrou com ação judicial

cobrando à Prefeitura o pagamento do RETP da última turma. Em 2007,
após anos de luta, foi corrigido o piso salarial dos guardas. 

MAGISTÉRIO  
Quanto ao Magistério, foram corrigidos os pagamentos das diferenças

de incorporações dos décimos para os designados nos cargos de suporte
pedagógico. Também foram efetuados os pagamentos das diferenças das
promoções aos docentes. O Sindicato ajuizou uma ação pelo direito do rece-
bimento de falta abonada pelos designados nas funções de suporte
pedagógico (a entidade ganhou em primeira instância). Concursos públicos
foram realizados neste semestre.

E

Reestruturação 
de cargos

Os servidores também reivindicam UMA POLÍTICA DE PROFISSIONALIZAÇÃO

com base no seu PERFIL, CAPACITAÇÃO E ESCOLARIDADE
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A reestruturação de cargos foi tema de várias audiências públicas na Câmara



LUTAS

CIPA é segurança
A CIPA É UMA FERRAMENTA DE ATUAÇÃO permanente na luta pela garantia

de SEGURANÇA NO TRABALHO PARA TODOS os servidores municipais 

pós dez anos inativa e por força de
pressão do Sindicato junto à Prefeitura,
a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA) foi eleita em fevereiro
de 2006 e a partir de então os servidores
passaram a ter uma ferramenta de atu-

ação permanente na luta pela garantia de segu-
rança no trabalho. A URBES   e o SAAE tam-
bém têm as suas CIPAs.

Com 36 membros, sendo 18 titulares e 18
suplentes, a CIPA tem o objetivo de avaliar as
condições de segurança   nos ambientes de tra-
balho, propor medidas para reduzir e eliminar
os riscos e orientar os trabalhadores sobre a
prevenção de acidentes.

Os números comprovam o quanto a preocu-
pação com a segurança do trabalho é impor-
tante. De 2003 até junho de    2007  foram re-
gistrados 460 acidentes de trabalho nos vários
setores da Prefeitura. Em 2007 a CIPA começou
a traçar um mapa de risco das secretarias e pré-
dios públicos municipais. O objetivo é obter re-
presentação gráfica dos perigos que podem exis-
tir no ambiente de trabalho e conscientizar os
servidores sobre a prevenção de acidentes. 

Grande número de acidentes de trabalho
está relacionado a procedimentos incorretos na
execução das tarefas diárias, quer por falta de
atenção, por pressa e por equívocos ou por falta
de orientação.

A
Integrantes da CIPA da Prefeitura em foto juntamente com diretores do nosso Sindicato 

AR
Q

U
IV

O
/S

IN
D

IC
AT

O
 



17

bandeiras de lutas

Menos 
terceirização

m 1997, alegando problemas financeiros, a Prefeitura
demitiu quase mil funcionários que estavam em estágio
probatório. Começou, então, o avanço da política de ter-
ceirização na administração pública. 

Inicialmente, a Prefeitura utilizou a terceirização nas
áreas chamadas "meios" ou operacionais como limpeza,

merenda escolar. No entanto, a prática foi estendida para
setores estratégicos da administração, aquelas chamadas áreas
"fins" como finanças, compras, recursos humanos, farmácia,
recepção, digitação de informações. "São áreas que não pode-
riam de jeito nenhum ter trabalhadores terceirizados, princi-
palmente pela importância que elas representam dentro do fun-
cionamento da máquina administrativa", diz o diretor de
Assuntos Trabalhistas do Sindicato, Sérgio Ponciano de
Oliveira. 

O excesso de rotatividade é outro problema. As empresas
contratadas podem prestar
serviços por no máximo dois
anos. Isso prejudica a quali-
dade do serviço, segundo
avaliação do Diretor. "A legis-
lação só permite terceiriza-
ção nas áreas "meios", que
são limpeza, segurança e
área operacional". 

A terceirização no serviço
público também vem compro-
metendo o equilíbrio atuarial
da Funserv e se não for conti-
da, os servidores terão difi-
culdades em manter as suas
aposentadorias. A Prefeitura
terá que arcar com as conse-
qüências, conforme a
Constituição Federal.

E
Sindicalistas de outras categorias apóiam as bandeiras de lutas dos servidores
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LUTAS

bandeiras de lutas

Reposição salarial
Nos últimos anos, POR MEIO DE MUITA LUTA,

o Sindicato tem conseguido a REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO

luta pela reposição salarial é outra bandeira
levantada pelos servidores. O objetivo é
recuperar a valorização do piso salarial
desde a criação de novos cargos no início da
década de 1990 e que vem sendo corroído nos
últimos anos; chegamos a ter piso correspon-

dente a 2,1 salário mínimo. Esse é um fator que
também passa pela política de reestruturação de
cargos, mas de uma forma que corrija distorções
acumuladas ao longo do tempo. 

Nos últimos anos, por meio de muita luta, o
Sindicato   tem conseguido a  reposição da inflação
pelos índices IPC-FIPE, além do  aumento real   no
salário dos servidores, ainda que  em percentuais
pequenos. Essa ação demonstra que é necessário
recuperar não só o poder de compra, mas valorizar
os profissionais do serviço público, que a cada dia
necessita   atender às exigências dos sorocabanos na
prestação de serviços com qualidade.  

A mudança da data base para o mês de janeiro foi
considerada um grande avanço para os servidores,
mas a Administração tem sido muito morosa na con-
dução da negociação, levando quase 90 dias para se
fechar o acordo – o que traz desgastes para o
Sindicato e   servidores.

RECURSOS  HUMANOS

Na avaliação da diretoria do Sindicato, foi funda-
mental a criação da Secretaria de Recursos
Humanos da Prefeitura, apesar de ainda estar em
formação. A nova Secretaria está basicamente com a
mesma estrutura que tinha quando estava vincula-
da à Secretaria da Administração. Segundo o
Sindicato, a Secretaria precisa ainda estabelecer de
forma clara quais são as políticas públicas de recur-
sos humanos, o que é necessário para elaborar os
programas e projetos no setor. 

A Secretaria tem feito algumas ações isoladas,
como cursos motivacionais e de capacitação, desti-
nados principalmente às   chefias numa primeira
etapa. Um contra-senso, na avaliação do Sindicato:
ao mesmo tempo em que a administração  cria uma
Secretaria para implantar as políticas de recursos
humanos, acaba com o curso de Administração

Pública, uma das principais conquistas dos servi-
dores no início da década de 1990. 

Outra grande dificuldade é a falta de padroniza-
ção de procedimentos na gestão e controle de recur-
sos humanos, já que cada secretaria atua de forma
praticamente independente, apesar   dos servidores
estarem regidos por um único  estatuto que esta-
belece os deveres e direitos. Como exemplo: existe
setor que paga horas extras e outros determinam a
compensação através do "banco de horas". 

CURSO  DE  ADMINISTRAÇÃO

Criado no início da década de 1990, o curso de
Administração Pública Municipal foi extinto pela
atual administração em 2005. O Sindicato tem
reivindicado constantemente a reativação do curso à
Prefeitura, pois ele é fundamental,   tanto  para os
servidores, como para a própria administração.

O curso foi uma das principais conquistas dos
servidores. Destinado à formação de gestores, era
requisito básico para se ocupar cargos de chefias
dentro da administração.

Diretores do Sindicato em negociação salarial com o prefeito

A

AR
Q

U
IV

O
/S

IN
D

IC
AT

O
 



19

imagens históricas

Ações sindicais
A diretoria do nosso Sindicato sempre PARTICIPA DE IMPORTANTES DEBATES

sobre as grandes questões de INTERESSE DE TODOS OS SERVIDORES

Participamos de manifestação contra
a Reforma Sindical em 2005 

Arquivo Central da Prefeitura,
fruto de batalha do Sindicato 

Participamos de manifestação contra a
Reforma da Previdência em 2003

Organizamos o 6º Congresso da
Federação do Sindicato dos Servidores
Públicos do Estado de São Paulo

Primeira confraternização dos funcionários do
Paço Municipal em dezembro de 1981

EPIs e ferramentas de trabalho da GM foram
resultados de reivindicações do Sindicato 

Inauguração do primeiro refeitório
do Paço Municipal em 1987 

Daniel Pinheiro Camargo, Abrão Antunes
e Darci Atui na Feira da Economia 

Discussão sobre Reforma da Previdência
com demais Sindicatos e o ex-deputado
federal Jéferson de Campos em 2003

Reunião do Sindicato
com o Magistério

Discussão sobre Reforma da
Previdência com demais Sindicatos
Federais e Estaduais em 2003 
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LUTAS

Servidores lotam os bailes do Salão de Eventos do Clube de Campo Diretores do Sindicato com funcionários da nossa Sede

Servidores comemoram sempre o 1° de maio com festa e muita animação

Funcionários do nosso Clube de Campo

Atividades sociais no Clube de Campo integram os servidores e suas famílias 
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atividades recreativas, sociais e esportivas

Abundância de verde faz do Clube de Campo um lugar parecido com um grande bosque

Inauguração do Clube de Campo
com a presença do prefeito da
época, Antonio Carlos Pannunzio 

Festa de inauguração do Clube de Campo

Inauguração do primeiro prédio do Clube de
Campo, com o prefeito da época, Paulo Mendes

Momento de descanso no Clube de Campo: opção
para quem quer apenas assistir às atividades

Campeonato de futebol no Clube
de Campo com associados 
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LUTAS

artigo

Das conquistas ao 
horizonte de batalhas

ervidores, as ações da diretoria do Sindicato
nesta gestão, graças ao apoio de toda a cate-
goria, resultaram em valorosas conquistas
para a melhoria das nossas condições de vida
e de trabalho. 

Os avanços são dignos de comemoração,
pois comprovam a capacidade de luta e união pelos
nossos direitos. Mas isso não significa
que podemos dormir em berço esplên-
dido. Muitas pendências ainda estão
presentes e isso exige a nossa perma-
nente capacidade de mobilização. Não
é hora de descansar. Vamos arregaçar
as mangas e transformar o que hoje é
pendência em novas conquistas nos
próximos anos. 

O balanço dos resultados durante
a gestão desta diretoria é muito posi-
tivo. Conseguimos a reposição da
inflação pelo IPC-FIPE e aumento
real, ainda que pequeno; reposição e
ampliação do quadro de servidores
por meio de concursos públicos; cri-
ação de cargos de auditor fiscal; negociação de dívi-
das de servidores com o BNL e redução de mais de
120% de juros; a volta da CIPA; atualização do
tíquete-refeição da URBES; aumento da alíquota
previdenciária da parte patronal; acerto dos cargos
e promoções do magistério; cursos de capacitação;
regulamentação do abono de permanência;  melho-
rias das condições físicas de trabalho; cesta básica
passou a ser  entregue na residência, com aumento
de itens alimentícios e redução de preço;  eleição de
representantes dos servidores para o Conselho do
FUNDEB; entre outros itens. 

Destaca-se o apoio dos Vereadores da Câmara
Municipal de Sorocaba, que além de parceiros nas
negociações salariais, também contribuíram com
diversas leis em favor dos servidores. Isto sem falar
nas diversas audiências  públicas realizadas pela
Câmara para tratar de assuntos de interesse do
funcionalismo municipal. 

Porém, direitos adquiridos continuam à mercê
da "boa vontade" política da Administração. A sus-
pensão do Curso de Administração Pública
Municipal foi uma perda significativa, que deve ser
retomada em 2008. A política de crescimento da ter-
ceirização contraria os interesses dos servidores. As
últimas reformas administrativas foram apenas

parciais, pois contemplaram basicamente a ampli-
ação das estruturas (cargos comissionados), sem
revisão dos cargos e pisos salariais nem melhoria
das estruturas básicas de cada unidade de atendi-
mento (interna e externa). 

E pensar que havia grande expectativa com a
criação da Secretaria de Recursos Humanos (SERH)

em 2005,  ainda carente de uma
melhor otimização na relação
intersetorial, para que sejam
aprimorados, unificados e
padronizados os procedimentos,
visando à eficácia e eficiência dos
recursos humanos, financeiros e
da qualificação, ou seja, uma
imprescindível e necessária
profissionalização  da gestão de
RH, em todos os organismos da
administração direta e indireta
do município. 

A falta de regulamentação do
direito de greve para os servi-
dores públicos (garantido pela

Constituição de 1988) pode ser vista como um desca-
so. E os servidores públicos brasileiros têm ficado
na dependência da "boa vontade" dos mandatários
de plantão.

Por todos esses motivos, tudo sobre os servidores
deve ser tratado com os servidores. A diretoria do
nosso Sindicato estará todos os dias (e também
todas as noites e madrugadas, se preciso for) na cola
da Administração para fazer valer os direitos de
todos os servidores municipais de Sorocaba, como
sempre fez.

Para isso, além da mobilização permanente dos
colegas servidores, nos últimos anos também temos
contado com a participação dos demais traba-
lhadores, que por meio de suas Entidades Sindicais,
perceberam que as reivindicações do funcionalismo
público visam criar condições para a prestação de
serviços com qualidade a toda a comunidade, pois
todos   somos trabalhadores, independentemente da
categoria e segmento. 

Que todos os servidores sejam unidos nas lutas.
Até a próxima batalha. 

*Sérgio  Ponciano  de  Oliveira  é  diretor  de  Assuntos
Trabalhistas  do  nosso  Sindicato

S
Sérgio Ponciano de Oliveira

B
R

U
N

O
 C

EC
IM

Sérgio Ponciano de Oliveira



23




