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NOTA DA DIRETORIA 
Sindicato esclarece sobre a assembleia do dia 31 

referente à contraproposta da Prefeitura
Dia 31 de março (sexta), o SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
Americana) realizou uma assembleia com toda a categoria para apresentar a contraproposta 
da Administração referente à Campanha Salarial 2017. O índice de aumento proposto pelo 
Governo Municipal foi de 2,5%, a partir do mês de abril. Após a divulgação, a proposta foi 
colocada em votação e a mesma foi negada por unanimidade pelos Servidores presentes.
 
A seguir, deliberamos com os companheiros sobre uma nova proposta para se encaminhar ao 
prefeito que esteja de acordo com as necessidades da categoria. Depois de muito debate, 
foram deliberadas duas propostas. A primeira foi de 6,57% nos vencimentos e na cesta básica, 
a partir de janeiro. A segunda que aceitaria o parcelamento do valor no decorrer do ano.
 
No entanto, no momento em que as propostas seriam colocadas em votação, uma Servidora 
pediu a palavra e lhe foi concedida. Contudo, a mesma se dirigiu aos diretores com ofensas ao 
questionar o não comparecimento da diretoria na audiência pública sobre as demissões de 
probatórios. Mesmo sabendo da importância do caso de probatórios, o assunto não era pauta 
do encontro. Então, a palavra foi retirada para dar continuidade as discussões.
 
Não satisfeita com o ocorrido, essa Servidora tentou tomar o microfone de um dos nossos 
diretores, chegando até a empurrá-lo na expectativa de alguma reação para que ela saísse 
como vítima. A trabalhadora foi contida e demos continuidade à assembleia, com aprovação 
da proposta de inflação nos salários e na cesta básica, dando encerramento ao encontro.
 
Com o término do encontro, recebemos e-mails de Servidores alertando que a suposta 
trabalhadora chamada Amanda estava se automutilando com arranhões, supostamente para 
incriminar nossa diretoria. Não deu outra. Ela foi até a delegacia prestar queixa por ter sido 
agredida por uma diretora tentando se passar por vítima no ocorrido com a falsa denúncia.
 
Esclarecemos aos companheiros que providências serão tomadas e ela será acusada por 
falsa comunicação de crime, que também é crime. Por fim, informamos que a nova proposta 
aprovada será encaminhada à Prefeitura o mais rápido possível. Nosso Sindicato trabalha 
sério pelos funcionários públicos de Americana e isso não mudará.
 
Servidores, juntos somos mais fortes!
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