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Após a mobilização de 1º de 
dezembro de 2021, quando re-
unimos centenas de Servidores 
em frente à Prefeitura, devemos 
olhar para frente. Na ocasião, a 
Administração nos recebeu por 
meio do secretário de Governo 
Renato Rainha. Todos devem ter 
acompanhado este mesmo se-
cretário, sem motivos aparentes, 
ser exonerado pelo prefeito.

Na quinta, dia 27 de janeiro, tive-
mos produtiva reunião com o Ro-
meu, atual secretário de Governo, 
e a Dra. Roberta, que estará assu-
mindo oficialmente a Secretaria 
de Assuntos Jurídicos, em breve. 

Na reunião do dia 27, com o aval 
do PREFEITO NAKANO, os secre-
tários mostraram muita disposi-
ção na resolução da demanda do 
NU, de forma definitiva. Foi su-
gerido pelos representantes do 
Governo um trabalho conjunto, 
com o PROPÓSITO de enviar em 
fevereiro à Casa Legislativa pro-
jeto de lei para solucionar, den-
tro do possível, as perdas finan-
ceiras dos Servidores

OLHAR PRA FRENTE SEMPRE!

VPNI - MOMENTO EXIGE
UNIÃO DE TODOS SERVIDORES

PRÓXIMOS PASSOS
Ainda nesta semana, estaremos 

reunidos com o Governo para dis-
cussão dos ENCAMINHAMENTOS 
necessários até a finalização des-
te projeto. Logo após a reunião, o 
SFPMIS informará a categoria so-
bre todos os passos adotados.

O MOMENTO É DE UNIÃO
Reiteramos que o momento exi-

ge união. Não é hora de achar 
culpados, EMBORA O SFPMIS 
tem certeza que todos aqui sa-
bem quem é o único culpado por 
este momento delicado. 

RELEMBRE O CASO
O EX-PREFEITO JORGE COSTA 

ingressou, dia 11 de setembro de 
2019, perante o Egrégio do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo, com 
Ação Direta pedindo a Inconstitu-
cionalidade dos artigos 167, pará-
grafo único e artigo 168 da Lei n.º 
36/16, que trata do Adicional de 
Nível Universitário.

EM AÇÃO RÁPIDA, o SFPMIS in-
gressou como terceiro interessa-
do no processo. O pedido liminar 
foi rejeitado pelo Relator, aguar-

dando-se a decisão final de méri-
to por se tratar de verba de ca-
ráter alimentar. O então prefeito 
Jorge Costa, finalmente conseguiu 
o que pretendia. Dia 17 de junho 
de 2020, a Justiça julgou proce-
dente e declarou inconstitucional 
a legislação sobre o NU (médio e 
graduação). Com isso, os traba-
lhadores perderam as gratifica-
ções de 10%, 15% e 30%. A Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
nº 2202877-31.2019.8.26.0000 teve 
como relator o DESEMBARGA-
DOR DR. FRANCISCO CASCONI.

É HORA DE UNIÃO.


