
A HORA É AGORA! 
REPOSIÇÃO 
SALARIAL E 
VALORIZAÇÃO  
JÁ!

JORNAL DO SINDICATO 
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema 

EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADEFEVEREIRO/2022

ASSEMBLEIA DE APROVAÇÃO
DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES  
DA CAMPANHA SALARIAL 2022

Vamos à luta! Junt@s somos fortes!

11 de Março, 6ª Feira, às 18h, 
na sede do SINDEMA! 
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A luta das trabalhadoras e trabalhadores funcionários/as públi-
cos/as de Diadema vai continuar forte em 2022, como nunca 
deixou de ser há muito tempo!

Mais que nunca será necessário estarmos organizados nos nos-
sos locais de trabalho e na mobilização geral da categoria para garan-
tirmos o respeito aos nossos direitos e mais do que isso, para avan-
çarmos em nossas conquistas.

Ao longo de nossa história e da história de luta da classe tra-
balhadora, vamos aprendendo que só garantimos o atendimento de 
nossas reivindicações com a demonstração inequívoca e forte da 
disposição de luta dos trabalhadores, organizados coletivamente e 
mobilizados através do SINDICATO.

Temos muitos desafios postos para o ano de 2022: vamos reto-
mar com força à luta pela reposição salarial, pela recomposição do 
valor de todos os nossos benefícios como o Vale-Alimentação e o 
subsídio do Convênio Médico, aumento do valor e extensão do Vale 
Refeição à toda a categoria. Vamos lutar pela elevação do piso sala-
rial da Prefeitura (referência 1) que, desde janeiro, está menor que o 
salário mínimo nacional.

Vamos continuar a luta contra as terceirizações que consomem os 
recursos públicos e desorganizam a prestação de serviços. Exigimos 
da Administração Municipal uma avaliação séria e consequente dos 
serviços prestados pelas famigeradas OSSs, em especial na Saúde. A 
experiência da terceirização da saúde em Diadema, com a entrega da 

gestão das UBSs para a SPDM através do Contrato de Gestão, vem 
demonstrando que a terceirização não é a solução para os problemas 
que enfrentamos na saúde, como falta de médicos, falta de condições 
de trabalho, problemas na infra-estrutura dos equipamentos, demora 
no atendimento à população gerando revolta e insatisfação.

Enfim, nossa pauta de lutas é extensa e vai exigir de cada um 
de nós muito companheirismo e consciência de classe para, juntos, 
vencermos mais esta batalha.

Nossa luta não se encerra em Diadema, pelo contrário, será pre-
ciso derrotar nas ruas e nas urnas esse governo genocida que, não 
satisfeito com a destruição dos direitos dos trabalhadores, com a des-
truição do serviço público, com a entrega da soberania e das riquezas 
nacionais ao grande capital estrangeiro tripudia todos os dias sobre 
seu povo que tenta fugir da fome e do vírus que já ceifou mais de 630 
mil vidas em nosso país.

Derrotar o governo Bolsonaro com povo na rua, impedir o avan-
ço da Reforma Administrativa, lutar em defesa do serviço público 
de qualidade e pela valorização dos servidores, eleger governos e 
parlamentares comprometidos com as pautas da classe trabalhadora 
e com a revogação das reformas neoliberais (Reforma da Previdên-
cia e a Reforma Trabalhista) são também tarefas que deverão pautar 
nossa nossa luta!

Vamos junt@s! Junt@s somos fortes!

2022 PROMETE! MAIS QUE NUNCA 
É PRECISO LUTAR CONTRA OS 
RETROCESSOS E PARA AVANÇARMOS 
NAS NOSSAS CONQUISTAS!

SINDEMA COBRA AÇÕES DA PMD FRENTE AOS NOVOS DADOS 
DA PANDEMIA DO COVID 19 E SUAS NOVAS VARIANTES 

O Brasil atingiu um novo 
recorde de contamina-

ção e a taxa de transmissão 
da COVID atingiu 1,78 (100 
infectados podem transmitir 
para 178 indivíduos), segun-
do dados divulgados 25 de 
janeiro de 2022 pelo Imperial 
College de Londres. 

Não podemos nos calar 
frente a subnotificação de 
casos de servidores contami-
nados e descumprimento de 
normas que visam o controle 
da propagação do vírus e a 
saúde do trabalhador nos am-
bientes de trabalho. Exigimos medidas efetivas que assegurem: 

• Revisão dos Protocolos Sanitários frente a nova onda de 
COVID, Influenza (H3N2), Dengue

• Reforço nas equipes de limpeza e de supervisão de protoco-
los nos equipamentos públicos

• Publicização diária dos Casos Suspeitos e Confirmados por 
equipamento com orientações claras e amplamente divul-
gadas entre os/as servidores/as sobre os afastamentos 

• Afastamento de servidores 
gestantes, lactantes ou com 
comorbidades
• Testagem periódica e em 
massa, 
• Fornecimento de Mascaras 
N95, protetor facial e EPIs
• Plano de Saúde do Traba-
lhador que vise ações preven-
tivas, de encaminhamento e 
acompanhamento dos casos 
que exigem afastamento e de 
estudo e monitoramento das 
sequelas advindas da conta-
minação.

Reforçamos a importância de todo servidor contaminado 
pelo COVID fazer o RAAT (Relatório de Atendimento de Aci-
dente de Trabalho) ou CAT (Comunicado de Acidente de Tra-
balho), no caso de servidor/a celetista. Isso garante proteção ao 
servidor no caso de sequela futura em relação a COVID. 

Reiteramos nosso posicionamento em defesa da vida e da ciên-
cia, e nosso compromisso com a luta dos trabalhadores e trabalha-
doras por melhores condições de trabalho, valorização e respeito. 

MENSAGEM

DA DIRETORIA
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CAMPANHA SALARIAL 2022: QUEREMOS 
REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO DO ÚLTIMO 

ANO E DAS PERDAS DE 2019-2020
Como o governo Bolsonaro proibiu reajustes aos servi-
dores até dezembro de 2021, no ano passado, depois de 7 
mesas de negociação conseguimos arrancar da atual Admi-
nistração o ACORDO COLETIVO DA CAMPANHA SA-
LARIAL 2021, para reposição das perdas salariais a partir 
de janeiro de 2022.

Só tiveram REAJUSTE SALARIAL EM JULHO DE 2021:
•	 Servidores/as que recebem o piso salarial da Pre-
feitura (referência 1 – Agentes de Serviços de Cozinha I): 
Reajuste de 5,19% para equiparação ao valor do Salário Mínimo 
Paulista (R$ 1163,55) – Julho de 2021 (por força de lei estadual);

•	 Agentes Comunitárias de Saúde e Agentes de Controle 
de Endemia:  Reajuste de 10,69% para equiparação ao Piso Na-
cional das ACSs e ACEs – Julho de 2021 (previsto na Constitui-
ção e Lei Federal).

Começamos a receber agora em JANEIRO/2022, o acordo 
salarial para pagamento  das perdas acumuladas de março 
de 2019 até março de 2021.

ACORDO COLETIVO DA CAMPANHA SALARIAL 2021:

* Pagamento de Abono Compensatório de R$ 300,00 
aos servidores da ativa e aposentados com direito a 
paridade – 30 de janeiro de 2022

* Pagamento de Abono Compensatório de R$ 300,00 
aos servidores da ativa e aposentados com direito a 
paridade – 28 de fevereiro de 2022

* Reajuste linear de R$ 150,00 em todas as referências 
salariais para servidores ativos e aposentados com 
paridade (incorporado ao salário base / representará 
reajuste médio de 5%) – 30 de março de 2022

* Reajuste para todas as referências salariais para 
todos/as servidores/as ativos e aposentados com 
paridade – 2%, no mínimo, em julho e 2%, no mínimo, 
em outubro de 2022

* Reajuste nos vales refeição e alimentação – 2%, no 
mínimo, em julho e 2%, no mínimo, em outubro de 2022

Agora, na Campanha Salarial 2022, que terá início com a ASSEMBLEIA DE APROVAÇÃO DA PAUTA DE REIVINDI-
CAÇÕES NO DIA 11 DE MARÇO, uma de nossas lutas principais será pela REPOSIÇÃO SALARIAL de 16% (Inflação 
de março de 2021 a fevereiro de 2022, estimada em 10,5 %, mais as Perdas Salariais Acumuladas de 2019-2020).
Vamos à Luta! Juntos/as somos fortes! 

PISO SALARIAL DA PREFEITURA 
DE DIADEMA ESTÁ MENOR QUE O 
SALÁRIO MINIMO!
DEFENDEMOS A EXTINÇÃO DA REFERÊNCIA 
SALARIAL 1 PARA ELEVAÇÃO DO PISO DA PMD E 
ENQUADRAMENTO DE TODOS OS AGENTES DE 
COZINHA I EM NOVA REFERENCIA SALARIAL

As/os Agentes de Serviços de Cozinha I da Prefeitura de Dia-
dema, estão recebendo menos que o salário mínimo nacional. 

Mesmo com o reajuste de 5,19% no piso salarial da PMD (referên-
cia 1) em vigor desde julho, fruto do Acordo Coletivo da Campanha 
Salarial 2021, o piso salarial da Prefeitura, pago aos Agentes de 
Serviços de Cozinha I, que é de R$ 1163,55 e está abaixo do salário 
mínimo nacional fixado em Janeiro de 2022 no valor de R$ 1212. 

Segundo dados do DIEESE, o salário mínimo necessário para a 
manutenção de uma família de quatro pessoas com base no custo da 
cesta mais cara, em janeiro de 2022, deveria ser de R$ 5.997,14, o 
que equivale a 4,95 vezes o valor do mínimo de R$ 1.212 ou ainda 
5,15 vezes o valor do piso salarial pago pela Prefeitura de Diadema. 

Queremos vale refeição decente e 
para todos/as os/as servidores/as

O vale-refeição fornecido pela Prefeitura de Diadema, para cer-
ca de 1200 servidores/ as das referências 1 até 5, no valor de 

R$8,46/dia, está congelado desde 2019. O reajuste garantido no 
ACORDO COLETIVO DE 2021 referente a  inflação acumulada 
de março/2020 a fevereiro/2021, é irrisório frente a alta no preço 
dos alimentos e da refeição fora do domicilio. Queremos o vale-re-
feição para todos os/as servidores/as da Prefeitura e que seu valor 
seja suficiente para pagar uma refeição! Hoje não paga nem um 
PÃO COM MANTEIGA!

Na data do último reajuste, em julho 
de 2019, o vale-alimentação de R$ 

325,05 pago pela Prefeitura cor-
respondia a 66% do valor da cesta 
básica de R$ 493,16, apurado pelo 

DIEESE. Hoje, os mesmos R$ 325,05, 
congelados desde 2019, correspon-
dem a 45% do valor da cesta básica 

apurada em janeiro de 2022.

TUDO ESTÁ CARO: A INFLAÇÃO CORRÓI OS SALÁRIOS

	A inflação fechou o ano de 2021 batendo mais de 10%, agravada pelos aumentos consecutivos dos preços dos  
combustíveis, do botijão de gás, da conta de luz e dos alimentos, como: feijão, café, açúcar e carne.

	Cesta básica consome até 63% do salário mínimo fixado em R$ 1.212,00.
	Trabalhador que recebe salário mínimo trabalha 112 horas por mês para comprar a cesta básica em SP.
	A cesta básica em SP é a mais cara das 17 capitais pesquisadas e custou R$ 713,86 em janeiro de 2022
	A cesta básica paulista registrou alta de 3,38% em janeiro/22 comparada com o mês de dezembro.
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AÇÃO MOVIDA PELO SINDEMA CONTRA A LC 173 
E OS EFEITOS DO CONGELAMENTO DO BIÊNIO, 
QUARTA-PARTE E LICENÇA PRÊMIO AINDA 
AGUARDA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O governo Bolsonaro condicionou a ajuda financeira aos 
municípios para combater a pandemia às custas de sacri-
fícios aos servidores públicos expressos na LC 173/2020: 
congelamento da contagem de tempo para cômputo dos 

biênios, quarta-parte e licença-prêmio até 31 de dezembro de 2021, 
proibição de qualquer tipo de reajuste ou adequação na remuneração 
e a criação de cargos e funções, bem como de contratação de pessoal 
e realização de concurso público.

Em Diadema, a aplicação da LC 173 foi regulamentada ainda 
no governo Lauro Michels e o SINDEMA ingressou na Justiça ime-
diatamente. O juiz de Diadema não concedeu parecer favorável à 
nossa Ação Civil Coletiva, decidiu extinguir nosso processo sem jul-
gamento do mérito e condenou nosso SINDICATO ao pagamento de 
custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

O SINDEMA recorreu das decisões da Vara da Fazenda Pública 
de Diadema, conseguiu reverter a condenação de pagamento de custas 
e honorários e o Tribunal de Justiça do Estado de SP, determinou que o 
processo fosse devolvido para a Vara de Diadema, para que o juiz ana-
lisasse detalhadamente os pedidos da ação. Mais uma vez nossa ação 
foi julgada improcedente no âmbito da Vara da Fazenda Pública (esfe-

ra municipal). Apresentamos novo recurso de Apelação, e o processo 
foi novamente remetido para o Tribunal de Justiça de São Paulo onde, 
atualmente, aguarda o julgamento desse novo recurso de Apelação.

Porém, infelizmente, o cenário jurídico atual é bem diferente da-
quele existente quando ingressamos com a nossa ação - em meados 
de 2021, pois ao julgar várias ADINs (Ações de Diretas de Incons-
titucionalidade) que tramitavam no país, o STF (Supremo Tribunal 
Federal) reconheceu a constitucionalidade da Lei 173/2020 e decla-
rou: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, 
editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Co-
ronavírusSARS-CoV-2 (Covid-19)”.

Após essa decisão do STF, as decisões favoráveis conseguidas 
por outras entidades, que determinavam apenas o cômputo do tempo 
de serviço, sem o pagamento durante o período de congelamento, fo-
ram (e estão sendo) revogadas pelos Tribunais de Justiça no país afo-
ra. Ou seja, é muito remota a possibilidade de uma decisão favorável 
da Justiça para nossa ação, mas ainda assim aguardamos o julgamen-
to do nosso recurso, confiantes nas teses que defendemos e seguimos 
combatendo em todos os campos essa e outras injustiças   praticadas 
pelo Governo Bolsonaro contra os/as servidores/as públicos/as.

Confira toda a nossa luta na Justiça contra a LC 173 e pelo respeito aos nossos direitos

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO

      AJUDE A CUSTEAR    
      NOSSA LUTA!
É fácil e rápido ficar sócio/a do 
sindicato: preencha o formulário 
no site www.sindema.org.br , 
link SINDIZALIZE-SE,  ou entre 
contato conosco no telefone: 
4053-2930. Curta e compartilhe 
nossa página nas redes sociais! 

NÃO FIQUE SÓ! FIQUE SÓCIO! 
PARTICIPE DAS LUTAS!!!

Pra que serve o sindicato? Esta é pergunta frequente entre 
os trabalhadores e trabalhadoras das mais diversas catego-
rias. As respostas podem ser diversas, mais ou menos poli-

tizadas, mas podem ser sintetizadas numa única frase: o sindica-
to serve para organizar os trabalhadores na luta por seus direitos! 

Em tempos de desmonte da CLT, de retirada de direitos con-
quistados ao longo de anos de luta, de legalização das relações 
precárias de trabalho, de fragilização do Estado Democrático de 
Direito, os Sindicatos tornaram-se ainda mais necessários. 

Quanto maior a crise, mais necessária a união e a organiza-
ção da classe trabalhadora, que passam pelos Sindicatos. Isso vale 
para qualquer categoria, incluindo os/as servidores/as públicos/as!

Por isso, mais do que criticar o seu Sindicato - e eles são 
passíveis de críticas - é preciso fortalecê-lo. Se você ainda não é 

sindicalizado, sindicalize-se. A construção e o fortalecimento dos 
Sindicatos é coletiva e, agora mais do que nunca, precisa da par-
ticipação de todos e todas. Valorize o seu sindicato, porque é ele 
quem defende seus direitos!!! 

Agora é hora de fortalecer ainda mais nossas entidades de 
classe e responder ao “desafio” de autofinanciar nossas lutas! 

Quanto mais trabalhadoras e trabalhadores da Prefeitura de 
Diadema fizerem parte do SINDEMA, atuarem em seus locais de 
trabalho ajudando na mobilização e participarem das lutas, mais 
força todos nós teremos! 

A sindicalização é individual! A luta é coletiva! As conquistas 
são para todos/as!

PARA QUE SERVE O SINDICATO?
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SERVIDORES/AS 
SÃO PENALIZADOS 
COM DESCONTOS 
NA INSALUBRIDADE 
E BANCO DE HORAS 
ILEGAL!

Embora a PMD tenha se comprometido a rever o de-
creto 6678/2011 (Decreto da Insalubridade) nas Reu-

niões da Mesa de Negociação que aconteceram de agosto 
até novembro de 2021, em Reunião realizada no dia 28 de 
dezembro, a Administração alegou que “fez as contas do 
impacto financeiro” e voltou atrás em relação ao compro-
misso assumido com o Sindicato.

Presente na primeira sessão da CMD de 2022, rea-
lizada dia 03 de fevereiro, a Direção do SINDEMA com 
o apoio do vereador Neno, membro da Direção Plena do 
Sindicato, conversou com alguns vereadores sobre a falta 
de Acordo de Banco de Horas e sobre os descontos da 
Insalubridade e uma reunião será agendada com a presen-
ça do SINDICATO. Agora, mais do que nunca, é com a 
mobilização e pressão dos trabalhadores organizados que 
vamos conseguir reverter essa situação. Vamos à luta!

PRESSÃO DO SINDEMA E 
MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA 
REVERTEM CONVOCAÇÃO 
IRREGULAR DA SECRETARIA 
DA SAÚDE PARA A 
CAMPANHA DE VACINAÇÃO 

A direção do SINDEMA percorreu entre 5a feira e sábado, dia 
05 de fevereiro, várias Unidades Básicas de Saúde para dia-
logar com servidores/as, verificar as condições de trabalho e 

checar denúncias de irregularidade na convocação da Secretaria de 
Saúde para o trabalho extraordinário da Campanha de Vacinação. 

A direção do SINDEMA orienta os/as trabalhadores/as para 
exigirem a convocação formal da chefia para o servidor realizar a 
hora-extra, o registro do ponto no horário de entrada e saída atra-
vés da biometria, para que se comprove o trabalho extraordinário e 
o pagamento no holerite de acordo com artigo 86 do Estatuto dos 
Funcionários Públicos com biênio, quarta-parte e adicionais. Como 
não existe Acordo de Banco de Horas firmado entre a Prefeitura de 
Diadema e o SINDICATO, a convocação para Banco de Horas é 
ilegal e o trabalho extra deve ser PAGO.

A direção do SINDEMA dará continuidade as visitas nas pró-
ximas semanas. Parabéns a todos e todos trabalhadores/as que mais 
uma vez foram à luta! É na luta que nos fortalecemos e garantimos 
os nossos direitos. Juntos somos mais fortes! 

Exigimos Reunião com o Governo 
para resolver com urgência essas 
questões!

Com novos aditivos ao Contrato de Gestão publicados no final de 
2021, agora além da Atenção Básica, SPDM tem “carta branca” 

para fazer a gestão do SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA DO QUAR-
TEIRAO DA SAUDE, PA ELDORADO E PA PAINEIRAS, CAPS. 
Na “Radio Peão”, corre à boca pequena que a terceirização do SAMU, 
PRONTO SOCORRO E HOSPITAL PÚBLICO está em curso. O SIN-
DEMA e os servidores de carreira da Prefeitura cobram o compromis-
so assumido pela Administração Municipal em REUNIÃO DA MESA 
SETORIAL DE SAUDE realizada em setembro de 2021  e formalizada 
por meio do OFICIO GP 148/2021, de não realizar qualquer tipo de 
mudança em relação a lotação dos trabalhadores e assegurar “a prer-
rogativa dos funcionários públicos concursados de continuar em seus 
locais de trabalho mesmo com a celebração do Contrato de Gestão com 
a SPDM” além do atendimento das demais pautas de reivindicações 
da Saúde oficializada pela SINDEMA para a Administração e para os 
vereadores no mês de outubro.

Estão entre os itens da pauta: jornada de 30 horas da enfermagem, 
Plano de Carreira da Saúde e um plano para reverter a terceirização. 

No período entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, cerca 
de 300 servidores de carreira da Saúde se aposentaram ou exoneraram 
e não foram repostos através de concurso público! Aumenta a terceiri-
zação de um lado e diminui os servidores de carreira do outro. Fique 
atento que essa “conta não fecha” e os reflexos chegam logo logo no 
IPRED!

CRESCE AINDA MAIS A 
TERCEIRIZAÇÃO NA SAÚDE 
EM DIADEMA E ESSA “CONTA” 
AINDA PODE CAIR “NO COLO” 
DOS/AS SERVIDORES/AS
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AVANÇO DA PANDEMIA, RETORNO DAS AULAS 
PRESENCIAIS NA REDE MUNICIPAL E REIVINDICAÇÕES 
DOS/AS TRABALHADORES/AS DA EDUCAÇÃO 

Mais uma vez, o SINDICATO e os/as trabalhadores/as da 
Educação não foram ouvidos sobre o retorno presencial às 
aulas no momento em que a pandemia avança. 

Mas não podemos nos calar frente a banalização da doença, a 
subnotificação dos casos de Covid-19 e o descumprimento de pro-
tocolos sanitários dentro das nossas escolas municipais, como vimos 
ocorrer no 2o semestre de 2021.   

Protocolamos no dia 01 de fevereiro junto à Prefeitura e à Câma-
ra Municipal, documento exigindo o agendamento de reunião urgen-
te da Mesa da Educação entre o SINDICATO e ADMINISTRAÇÃO.

Na Reunião da Mesa Setorial de Educação, realizada em 14 de 
dezembro de 2021, o SINDEMA cobrou mais uma vez, respostas 
para as reivindicações dos trabalhadores da rede municipal de ensino 
que foram pautadas no decorrer dos últimos anos e para as quais não 
temos ainda resposta do poder público. 

Cobramos e queremos debater com a Secretaria de Educação, a 
implantação para todos os professores do direito à um terço da jor-
nada destinada às atividades extraclasse, assegurada na Lei do Piso, 
que ganhamos na Justiça mas ainda esperamos a apresentação, para 
a Justiça, de cronograma de implantação. 

Insistimos na atribuição da Suplementação logo no retorno das 

aulas, no início de fevereiro e também na importância da Atribuição 
das 2ª vaga do minigrupo, no início do ano letivo, para a garantia dos 
protocolos sanitários nessa faixa etária além de todos os cuidados 
específicos demandados pelas crianças na faixa etária de 2 anos (cui-
dados com alimentação, com higiene, desfralde, locomoção pelas 
dependências da escola). 

Reivindicação antiga da Educação, com a pandemia, a garantia 
do acesso à internet de qualidade em todas as salas de aula da rede 
municipal de ensino, fornecimento de equipamentos para todas e to-
dos os professores (celular, notebook e tablet) e  acesso aos serviços 
(chip com pacote de dados) passaram a ser os principais “meios de 
produção” e ferramentas do trabalho docente, infelizmente com ônus 
financeiro para o próprio trabalhador que de certa forma, ainda hoje, 
“financia” com seu salário  a educação pública no município.  

No dia 11 de fevereiro, a Plenária Setorial da Educação convo-
cada pelo SINDEMA debateu essas e outras questões especificas e 
apontou os rumos da mobilização e da nossa luta. ACESSE AS RE-
DES SOCIAIS DO SINDEMA, PARTICIPE DAS ATIVIDADES, 
PARTICIPE E INTEIRE-SE DAS DECISÕES!  

Só quem luta, conquista! Juntos somos fortes!

EXPEDIENTE                     JORNAL DO SINDICATO é uma publicação do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema.

Direção do Sindicato: Ritchie Soares Barbosa Martins (Presidente), Estela Baptista da Silva, Mara Neide Ferreira Linhares Hora, Shedd Pegáz, Ana Maria da Silva Santos, Kátia Cheli 
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PREFEITURA DE DIADEMA ALEGA NÃO TER SOBRAS PARA PAGAR 
ABONO A PROFESSORES; SINDEMA CONTRATOU ASSESSORIA 
JURÍDICA ESPECIALIZADA E ESTUDO DO DIEESE SOBRE O FUNDO

Após publicação oficial da PMD sobre o FUNDEB no úl-
timo dia 31 de janeiro de 2022, o SINDEMA solicitou 
ao DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos) e a Assessoria Especializa-

da contratada pelo SINDICATO, estudo completo sobre o balanço 
financeiro das receitas e despesas do FUNDEB (Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica) em Diadema. 

O SINDICATO pediu a publicização dos dados e questionou a 
Secretaria de Educação no início de dezembro de 2021, por meio de 
ofício. Convocou a categoria e promoveu plenárias de esclarecimento 
e mobilização com os/as servidores/as da Educação, nos dias 09 e 14 
de dezembro, na sede do SINDEMA; realizou Ato na Câmara e uso da 
Tribuna, no dia 16 de dezembro, além de Ato na sede da SE e da PMD 
no dia 21 de dezembro para sensibilização do governo sobre a reivin-

dicação do Abono das sobras do FUNDEB. Foram também realizadas 
Reuniões da Mesa Setorial da Educação nos dias 14 e 21/12/21. 

Em Reunião da Mesa Permanente de Negociação Coletiva rea-
lizada em 28/12/21, a Direção do SINDICATO questionou nova-
mente a Administração Municipal sobre os itens que estão sendo 
contabilizados dentre as despesas com pessoal, como por exemplo, 
Licenças Prêmio Indenizadas na rescisão e aquelas pagas, sem co-
municado oficial da SE ou da SEGEP a alguns professores da rede 
municipal sem critérios publicizados. 

Os dados publicados pela Prefeitura estão sendo analisadas tan-
to pelo DIEESE como por Assessoria Jurídica especializada contra-
tada pelo SINDEMA. Assim que a etapa de análise dos dados for 
concluída, os resultados serão apresentados para a categoria que vai 
decidir os rumos da luta.

Ato na Câmara: professores/as cobram o abono do FUNDEBProfissionais do Magistério participam de Plenária realizada em 09/12


