
 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Rua Silveira Martins, 53 – 2º andar. Centro - São Paulo – SP - CEP 01019-000 

Telefone: (11) 3112-8455 /Fax(11) 3106-5098 
Email:  sispesp@sispesp.org.br. Site:www.sispesp.org.br 

Fundado em 10.11.1988 

 

Página 1 de 3 
 

São Paulo, 13 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

OFÍCIO SISPESP nº. 04/2023 

 

Ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 

Antonio Julio Junqueira de Queiroz 

 

Assunto: Pauta de reivindicações 

 

 

Com nosso máximo respeito e satisfação em ter Vossa Excelência ocupando 

valoroso cargo junto a essa Secretaria, o SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – SISPESP, legítimo representante da categoria e ciente de suas 

demandas, nesta oportunidade apresenta PAUTA REIVINDICATÓRIA, a qual pretende seja 

trabalhada e discutida em conjunto com os demais órgãos competentes do Estado, sempre contando 

com o apoio de Vossa Excelência durante o período de gestão: 

 

 

1. Criação de Comissão de Negociação Permanente 

Como intuito de possibilitar e fomentar diálogos internos nessa Secretaria, bem como entre 

o Governo do Estado e demais órgãos competentes, solicitamos a criação de uma Comissão 

de Negociação Permanente, formada por representantes das entidades e dessa Secretaria.  

 

2. Retomada da contagem do tempo para aquisição de adicionais:  

A contagem de tempo para os pagamentos relativos a anuênios, triênios, quinquênios, 

sextas-partes, licenças-prêmio e outras formas de ascensão nas carreiras, se manteve 

suspensa durante o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus que institui a 

chamada ‘Lei do Congelamento” (LC 173 de 27.03.2020), de maneira que se faz necessária 

não apenas a retomada de referida contagem, como também o pagamento retroativo dos 

pagamentos suspensos. 

 

3. Regramento para a aplicação de falta abonada  

Necessidade de retomar e regrar a prerrogativa de cada servidor o público faltar seis dias 

úteis no período de doze meses, sem prejuízo dos vencimentos. 

 

4. Incorporação dos décimos 

Manutenção do direito constitucional de incorporar a diferença recebida pelo servidor 

quando, por nomeação ou por designação exerce/exerceu ou venha a exercer cargo/função 

que gere remuneração maior que a do cargo de origem. 
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5. Correção anual da insalubridade pelo INPC 

Necessário que o servidor que exerça atividade enquadrada como insalubre receba tal 

adicional corrigido anualmente pelo INPC. 

 

6. Reposição das perdas salariais 

Embora notório o trabalho desempenhado pelos Servidores desta Secretaria, as perdas 

salariais se acumulam sobremaneira, somando 73,79% em dezembro de 2022. Tal 

percentual reflete os últimos 12 anos frente à inflação calculada pelo IPCA/IBGE. 

Não bastasse a perda inflacionária, necessária especial atenção à questão da 

desproporcionalidade entre os salários dos Servidores Federais do Ministério da Agricultura 

e Pecuária, os Servidores da Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São 

Paulo, demais servidores que integram esta Secretaria, bem como os Servidores de outros 

Estados. Há de se considerar que todos esses Servidores fazem parte do Sistema Unificado 

de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA e exercem função de mesmo grau de 

importância e responsabilidade. 

 

7. Atendimento pelo IAMSPE 

Como é de conhecimento, a partir de 2020 fixou-se novas alíquotas de recolhimento para os 

contribuintes compulsórios e facultativos do IAMSPE, no entanto, os Servidores e 

dependentes beneficiados não tiveram o mesmo aumento no padrão de atendimento.  

 

Para os servidores que residem e prestam serviços em diversas cidades do interior do Estado 

a situação é ainda mais preocupante, eis que contribuem com um serviço que não é prestado, 

já que o IAMSPE não conta com unidades de atendimento ou rede credenciadas suficientes. 

 

8. Concurso Público 

As aposentadorias levaram á um expressivo esvaziamento do quadro de servidores, razão 

pela qual o preenchimento de vagas por meio de concurso público é medida que se faz 

necessária para a manutenção do conhecimento, pesquisa e atividades afetas a essa 

Secretaria. 

 

9. Pesquisadores científicos 

Especial atenção à classe de pesquisadores científicos, que é essencial para a evolução 

tecnológica e econômica do país por meio da geração, adaptação, desenvolvimento e 

produção de conhecimentos, processos e produtos. 

 

Como é de conhecimento, inúmeras instituições de pesquisa da Administração Direta do 

Estado de São Paulo foram sucateadas e extintas, de maneira que os profissionais que ainda 

ocupam diversas secretarias devem ser valorizados, visando mantê-los no serviço público. 
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Assim, este sindicato apoia e referenda a pauta dos Pesquisadores Científicos, Assistentes 

Técnicos e Classe de Apoio à Pesquisa Científica, sobretudo visando a recomposição 

salarial. 

 

10. Apoio integral à pauta encaminhada pela AGROESP 

A Associação dos Assistentes Agropecuários do Estado de São Paulo – AGROESP entidade 

que luta incansavelmente pela categoria, tem apoio integral, por parte desde Sindicato, à sua 

pauta de sugestões já encaminhada a essa Secretaria. 

 

 

  

 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Lineu Neves Mazano 

Presidente  
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