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Colendo plenário, 

No início deste mês o governador do Estado de São Paulo, João Dória, enviou à 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) o Projeto de Lei Complementar 

(PLC) número 26, que tem como finalidade a retirada de direitos dos servidores públicos 

estaduais. 

A proposta que foi apresentada sem o debate com entidades representantes do 

funcionalismo público e com a população, tramita em regime de urgência, altera a lei 

1059/2008 e o Estatuto dos Servidores Públicos. Nos últimos dois anos, esta será a 

terceira reforma visando a retirada de direitos dos servidores: a primeira foi a reforma da 

previdência, aprovada em 2020; a segunda foi a alteração do plano de saúde gerenciado 

pelo IAMSPE. 

Dentre as modificações apresentadas pela propositura, as que mais se destacam 

são: Alteração no bônus, o pagamento ao trabalhador será vinculado ao desempenho da 

instituição, não mais em avaliação individual; No caso dos policiais militares e civis, haverá 

mudanças na lei de pagamento do IAMSPE, que passará a ser descontado diretamente 

no total do salário somados com a bonificação (regra que também valerá para todos 

servidores); Redução de 30 para 15 dias de vacância para a consideração de abandono 

de cargo e diminuição de 30 para 25 dias de faltas, no prazo de cinco anos, para garantir 

a licença premium. 

Outra modificação proposta, trata sopre a contratação de servidores temporários 

por tempo determinado, a contratação temporária pode ser por motivos de calamidade 

pública, como a crise que passamos nos dias atuais, ou ainda por greve que perdure por 

prazo não razoável ou que seja considerada ilegal pela justiça. 
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Essa medida é um retrocesso para os servidores, pois, se combinada com a PEC 

32, abre margem para demissões e fragiliza a contratação por concurso público, 

ampliando os ataques em curso contra os trabalhadores. 

Sabemos que o serviço público é essencial para a vida de todos os cidadãos - de 

modo especial para os mais necessitados. Os servidores são responsáveis pelos serviços 

básicos que garantem a sobrevivência de todos e todas, eles estão presentes na 

educação, saúde, segurança, administração pública, dentre outros. Defender a 

valorização do servidor deve ser princípio para quem defende um serviço de qualidade. 

A presente MOÇÃO DE REPUDIO é a manifestação concreta de indignação desta 

Casa Legislativa, contra o Projeto de Lei Complementar (PLC) número 26, que dispõe 

sobre a reforma administrativa estadual. 

Requer-se, satisfeitas as formalidades regimentais, que seja oficiado e dê-se 

ciência desta ao Sindicato Dos Servidores Públicos Do Estado De São Paulo. 

Plenário Ver. Luiz Beraldo de Miranda, 18 de agosto de 2021 

VEREADORA - PSOL 
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Mogi das Cruzes, em 25 de agosto de 2021. 

OFÍCIO GPE N.2 274/21 
Ref. MOÇÃO n.° 126/21. 

Senhor Presidente: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Senhoria os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

126/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria da Nobre Vereadora Inês Paz. 

Ao Ilustríssimo Senhor 
Lineu Neves Mazano 
Presidente do SISPESP 

Atenciosamente, 

OTTO FABIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 
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