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Relatório da reunião SINSSP – Presidência da SPPREV 

 

Data: 11 de julho de 2022 

 

Presentes pelo SINSSP: Pedro Totti, presidente do órgão, Vilma Ramos, diretora da 

pasta secretaria geral, Dra Simone Ferraz, departamento jurídico, Marli Prado, 

departamento de comunicação, Rafael Mendes, Gabriela Fogaça e Luís Miyazawa, 

representantes sindicais da SPPREV. 

 

Presentes pela SPPREV: Dr. José Roberto de Moraes, presidente da SPPREV, e 

Reinaldo dos Santos Lima, vice-presidente da SPPREV. 

 

 

Pauta: Apresentação do SINSSP e entrega da pauta de reivindicações 

 

No dia 11 de julho, às 10h, foi realizada a audiência solicitada pelo SINSSP com a 

presidência da SPPREV. 

Inicialmente, houve a apresentação formal do SINSSP enquanto sindicato 

representante oficial da categoria e a entrega da pauta de reivindicações aprovada 

em assembleia de funcionários. 

Como assunto principal: pagamento imediato do bônus 2020 e 2021. 

Devido à pressão feita e, principalmente pela reunião marcada com o sindicato, o 

processo de consulta referente ao pagamento do bônus, que estava na PGE, retornou 

à presidência da SPPREV na última sexta-feira. E segundo o próprio presidente, José 

Roberto, o parecer foi favorável ao pagamento do bônus. 

Ocorre que a resposta da PGE se ateve apenas ao bônus relativo ao ano de 2021 (os 

dois processos - 2020 e 2021 - estão tramitando separados). Mas com este parecer,  
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abriu-se a possibilidade de pagamento do bônus de 2021. E caso esse pagamento 

ocorra, poderá abrir, também, o precedente para o pagamento da bonificação de 

2020. 

No mesmo dia, logo após a reunião, o SINSSP, com base nessas novas informações, 

protocolou um novo documento solicitando a realização de uma audiência com o 

secretário de orçamento e gestão, responsável pelo pagamento do bônus. O 

presidente da SPPREV também disse que solicitaria uma reunião com ele o quanto 

antes. 

 

Pauta de reivindicação aprovada pela categoria em assembleia virtual: 

 

✓ Bonificação por resultados com pagamento imediato da bonificação referente 

aos anos de 2020 e 2021, conforme Lei Complementar 1079/2008; 

 

✓ Reajuste do vale alimentação e do vale refeição a partir de 01/07/2022; 

 

✓ Reestruturação da carreira dos trabalhadores da SPPREV com a criação de 

um grupo de trabalho com prazos definidos e com comissão paritária 

Estado/Servidores; 

 

✓ Estipular uma data-base para os reajustes da categoria; 

 

✓ Reposição das perdas salariais para recomposição do poder de compra dos 

trabalhadores; 

 

✓ Criação do auxílio teletrabalho; 
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✓ Isonomia entre Técnicos e Analistas para o pagamento do pró-labore; 

 

✓ Que o atendimento ao público seja realizado sempre por trabalhadores da 

SPPREV e que haja a criação de uma gratificação de atendimento ao público 

da SPPREV; 

 

✓ Desconto em folha de pagamento das mensalidades sindicais e; 

 

✓ Criação da mesa permanente de negociação para fortalecimento das 

negociações entre o SINSSP e o Governo. 
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