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PAUTA GERAL DO SINDISEAB – 2018/2019 
 
I - LIBERDADE SINDICAL:  
- Liberação de dirigentes sem prejuízos funcionais: fim do corte de 
remuneração e gratificações. 
 
- Demais práticas antisindicais: Fim das demais práticas antisindicais. 
 
II - CARREIRAS:  
- Data base: reposição da inflação devida a partir de janeiro de 2016. 
 
- Desenvolvimento: pagamento das promoções e progressões, com a correta 
anotação dos períodos na ficha funcional. Desenvolvimento nas carreiras do 
QPPE para os ENQUADRADOS conforme NT PGE nº 110/2010 – Progressão 
por segunda Distribuição de Tempo de Serviço – QPPE, ofício n° 24 - 
13/07/2016 - SG - SID nº 14.172.776-1, 13/7/2016. 
 
- Enquadramento: Conclusão dos processos de enquadramento para todos e 
assessoria jurídica nos casos que couber ações judiciais. 
 
- Reestruturação das tabelas do QPPE: elevação dos pisos salariais; piso 
profissional; progressão a cada dois anos com pagamento a partir do momento 
da aquisição e requerimento do direito pelo servidor; proporcionalidade entre as 
carreiras, com remuneração mínima de 65% entre uma e outra; incorporação 
das gratificações; preservação de direitos como a manutenção dos 
quinquênios, anuênios, insalubridade, periculosidade e adicional noturno. 
 
- Tabelas ADAPAR: fazer uma análise de viabilidade e, se for o caso, propor, 
junto a ADAPAR a reabertura de opção para transposição para o quadro da 
ADAPAR contemplando a carreira administrativa, dos servidores do QPPE, que 
estão à disposição do órgão. 
 
- Reposição de pessoal: concurso público para todas as instituições da base 
sindical. 
 
- Saúde e Previdência: o sistema geral de previdência tem em média apenas 
mais 5 anos de vida; reivindicamos novo modelo de saúde; humanização da 
perícia médica. 
 
III – PLANO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS: 
- Auxílio creche / pré-escolar. 
- Auxílio saúde. 
- Auxílio esporte. 
- Auxílio alimentação. 
- Auxílio transporte. 
- Gratificação de incentivo para qualificação profissional. 
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PAUTAS ESPECÍFICAS POR ÓRGÃO 
 
I - IAP: 
- Conexão SINDISEAB n° 97, 13/09/2017: clique aqui 
Temático - Reivindicações dos Viveiristas - a direção do SINDISEAB levou à 
direção do IAP a pauta de reivindicações dos viveiristas no dia 12 de setembro 
de 2017.  Confira a pauta: clique aqui e veja quem participou da reunião: clique 
aqui. 
 
II - SEAB E ADAPAR: 
- Conexão SINDISEAB n° 96, 13/09/2017: clique aqui 
Temático - pauta unificada da ADAPAR - direções dos vários sindicatos que 
tem base na SEAB se reuniram com a direção da ADAPAR para apresentar as 
reivindicações dos servidores lotados na autarquia. Confira a pauta: clique 
aqui e veja as imagens: clique aqui. Veja todos os detalhes da negociação: veja 
aqui.  
 
- GEEE: para os servidores públicos oriundos da antiga SETS, SEED e demais 
sem a GEEE, oficio n° 22 - SG   - 28/6/2016 (SID - Protocolo nº 14.154.079-3, 
1/7/2016); 
 
III – NÃO POSSUEM PAUTAS ESPECÍFICAS: 
- SEMA, ITCG, DIOE, EMATER, IAPAR, CEASA, INSTITUTO DE FLORESTA, 
RTV, IPEM, JUCEPAR, ARQUIVO PÚBLICO, IPARDES. 
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