Ofício nº 22 – FES

Curitiba, 23 de julho de 2015.

Assunto: reunião de negociação do mês de dezembro/2015.
Senhora Secretária,
O FES- Fórum Estadual dos/as Servidores/as, tendo em vista o calendário de reuniões mensais,
solicita agendamento da próxima reunião para o dia 08 de dezembro de 2015 às 14:00 horas.
Reiteramos a importância da presença da SEFA em todas as reuniões mensais do FES com a
SEAP. Considerando que diversos itens das pautas de reivindicações das categorias têm
implicações econômicas, o FES solicita, novamente, a presença de representante da Secretaria da
Fazenda para responder sobre questões econômicas e dinamizar as negociações, tais como:
aplicação da Lei 18.515 de 2015 - data base em janeiro, a imediata aplicação das correções no valor
do auxílio transporte - com pagamento do retroativo e o pagamento das promoções e progressões
atrasados.
1) BALANÇO DA NEGOCIAÇÕES EM 2015
- Pela Coordenação do FES.
2) LIBERDADE SINDICAL
- O FES participou de duas reuniões com o representante da Secretaria do Trabalho. Listamos fatos
que comprovam a prática de ato anti-sindical. Nas reuniões e por meio de documentos entregues à
autoridade responsável por essa pauta listamos desde a retirada de gratificações de dirigentes
sindicais, passando pelo indeferimento de reenquadramento, perseguições e punições a entidades
sindicais e seus diretores, não retirada de ações em decorrência de greves e a restrição de acesso
as unidades para o desenvolvimento do trabalho sindical. Reivindicamos que as medidas fossem
adotadas para colocar fim a toda essa ação voltada a prejudicar os sindicatos e os servidores
eleitos para representar os interesses das categorias.

CARREIRAS
- Data base: Não foi aplicado o índice da primeira parcela sobre o auxílio transporte, adicional de
insalubridade do QPPE. Reivindicamos o cumprimento da lei, com o zeramento da inflação em
janeiro 2016, e o pagamento do 1/3 de férias.
- Promoções e progressões: a) regularização com implantação da progressão por antiguidade aos
servidores que eram Agentes de Apoio e foram enquadrados como Agentes de Execução em 2010 protocolado nº 13.184.012-8; b) quanto aos demais desenvolvimento normais, consta que não foram
pagos nada em 2015 para nenhuma categoria.

- Criação do GT para reestruturação do QPPE com incorporações de gratificações e revisão nas
tabelas salariais. Temos reivindicado essa pauta há vários anos. Protocolamos ofício 12 de julho de
2015, e a promessa era de instituir o grupo em outubro, estamos encerrando o ano e a SEAP alega
não ter condições operacionais de fazê-lo. A inércia prejudica o servidor, muitos não tem como
progredir, pois chegaram ao final da carreira.
- Estatuto do deficiente - estabelece que jornada seja reduzida para o servidor que tem deficiente na
família. O Governo não está acolhendo os requerimentos. Reivindica-se que acolha.
PRECÁTÓRIOS
- Reivindicamos a abertura de negociação imediata, com garantia de que não haverá votação da lei
que altera o valor dos RPV, enquanto se discuta o tema na mesa de negociação, senão não tem
sentido abrir a negociação.
CALENDÁRIO PERMANENTE DE NEGOCIAÇÃO
Em função da importância que ganha o mês de janeiro com a data base, reivindicamos já deixar
confirmada a próxima reunião de negociação para o dia 12/01, às 14h00.
PARTICIPARÃO DA REUNIÃO
A coordenação do FES composta por 5 dirigentes, um jornalista, e mais 22 representantes, um por
entidade, dos seguintes sindicatos: Assuel - Sindsaúde - Sindiseab – Sindarspen – APP Sindicato Sinder - Sindijus – Sinteoste - Sindsec - Sintespo - Sinteemar – Sintesu - Apra – Sindespol -Sipol –
Sisdep - Upcb Bombeiros – Sinssp, SindiMPPR, Unespar, Sindicontas e Sindiprol.
Atenciosamente,
Coordenação Estadual do Fórum dos/as Servidores/as.
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