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SOU SERVIDOR E LUTO
PELO SERVIÇO PÚBLICO

N

unca antes os servidores públicos
sofreram tanta desvalorização e ataque.
A grande maioria do funcionalismo sofre
há anos sem aumento de salário
e com precárias condições de trabalho.
Para seguir defendendo os servidores,
a luta deve ir além das ruas e das redes,
o enfrentamento deve acontecer também
no parlamento. Eu sou professor da rede
municipal e como vereador sigo na linha
de frente contra as terceirizações; contra
a venda de equipamentos públicos;
contra a nefasta política de congelamento
salarial e contra o Sampaprev.
É urgente impedir o avanço da
desestruturação de carreiras e o desmonte
dos serviços públicos. Esses ataques
querem tirar direitos adquiridos pela
população e visam aniquilar o serviço
público de qualidade.
É preciso seguir na luta
pela valorização dos
servidores públicos.

Em Plenário,
critiquei
negociação
de cargos entre
o Governo e
Vereadores
da base aliada.

SAMPAPREV, CONFISCO
SALARIAL DO SERVIDOR

A aprovação do SampaPrev foi um ataque
à previdência pública da capital paulista e aos
servidores. Não há garantia de acesso ao caixa
do IPREM, que ficará nas mãos de empresas
privadas, e foi instituído o aumento das
contribuições, que somado à dedução
do IRPF, caracteriza confisco salarial.
Eu fui contra esse projeto. Durante
a sua votação na Câmara Municipal, exigi
o seu arquivamento e denunciei as manobras
parlamentares que resultaram infelizmente
em sua aprovação em dezembro de 2018.
O confisco salarial não deveria ser medida
para aumento de arrecadação, mas o fim da
terceirização e a convocação dos aprovados
em concursos públicos, ampliando a
contribuição ao fundo da Previdência Municipal.

ADIN DE MINHA AUTORIA
ABRIU PRECEDENTES
PARA REPOSIÇÃO SALARIAL
Desde 2002, a prefeitura
de São Paulo não reajusta
o salário do servidor
público. Entra gestão,
sai gestão e a política do
0,01% não é alterada. Em
2015, a Prefeitura trocou
vencimento para subsídio
e congelou a reposição
inflacionária de algumas
categorias nos anos de
2014, 2015 e 2016.
Entrei com duas ADINs
no Tribunal de Justiça de São Paulo e tivemos
vitória! No ano passado, o TJSP declarou
inconstitucional a contestação da prefeitura.
Na prática, a sentença obriga a Prefeitura a
honrar com salários dignos ao funcionalismo.
Ainda falta um caminho jurídico e
administrativo para que o reajuste se efetive,
mas sigo na luta para garantir direitos.
ADINS: 2088794 41.2015.8.26.0000 e 2240655-74.2015.8.26.0000)

PROJETOS
DE LEI
Conheça alguns dos
Projetos de Lei do
Toninho em defesa
dos Servidores

PL 237/2020

O projeto institui medidas
para os servidores
públicos durante a
crise do coronavírus:
• Garante vencimentos
e subsídios em sua
integralidade
• Dias de afastamentos e
licenças médicas serão
considerados efetivos.
• Cria Abono Salarial
aos profissionais com
atividades essenciais.
• Antecipação de 50%, ou
a integralidade, do 13º
salário e dos auxílios
• Prorrogação por mais
um ano de validade dos
concursos públicos.

PL 829/2017

Institui passe livre no
transporte a todos
integrantes do quadro do
magistério e quadro de
apoio do município

PL 208/2018

Determina a redução
da jornada básica aos
integrantes do Quadro
de Apoio à Educação
para trinta horas de
trabalho semanais.

PL 491/2020

Insere luto pelo
falecimento de avós e
netos, amplia a licença
gestante nos casos
de mortes neonatais e
amplia o período para
amamentação para as
servidoras públicas.

PL 232/2019

Garante horário de
trabalho especial aos
servidores com deficiência
ou que possua cônjuge ou
filho com deficiência.

Placar da
vergonha.
26/12/2018 aprovação do
Sampaprev

SEM VOZ NA CÂMARA, EMPREGOS
DE SERVIDORES ESTÃO AMEAÇADOS
Infelizmente, a marcha da privatização está
com o pé no acelerador. Sem a mobilização dos
servidores e da sociedade, os serviços públicos
serão tratorados para que a iniciativa privada
lucre sobre a vida do povo. À nível municipal, a
aprovação do Sampaprev em 2018 foi um alerta
aos servidores públicos de que seus empregos
estão sob risco. O projeto foi aprovado um dia
após o Natal, com 33 votos favoráveis contra
apenas 16 contrários. Um abusurdo.
Nos bastidores, a discussão não era sobre
a Previdência Municipal, mas quais seriam as
barganhas entre a base governista e a Prefeitura.
Isso só demonstra que é urgente que haja
vereadores que sejam servidores e defendam
os serviços públicos e os servidores na Câmara
Municipal. O momento exige resistência.

Votação do PL 452/2020 (voucher da educação) barrado no Plenário

O QUE FIZ DURANTE A PANDEMIA
• Ao lado da deputada federal Sâmia Bomfim,
acionei o Ministério Público para obrigar a
Prefeitura a convocar os aprovados
em concurso público na área de saúde.
• Entrei no Ministério Público para que não fossem
suspensos os repasses ao Movimento de
Alfabetização dos Jovens e Adultos (MOVA).
• Apresentei o PL 196/2020 que determina
que os concursos públicos tenham validade
estendida por 1 ano, em função da pandemia.
• Entrei no Ministério Público para lutar pelos
salários integrais dos servidores da educação,
sem desconto dos adicionais.

MEU NOME
É TONINHO
Fui o primeiro vereador do
PSOL eleito na capital paulista,
em 2012. Sou morador da Zona
Leste e professor licenciado
da rede pública. Defendo
que a Educação e a Saúde
sejam públicas, gratuitas
e de qualidade para todos.
Como parlamentar,
apresentei diversas iniciativas
em defesa dos serviços
públicos e pela valorização do
servidor municipal. Cumpro meu
papel de fiscalizar a Prefeitura
e sempre aciono o Ministério
Público ou a Justiça quando
vejo que os trabalhadores
podem perder seus direitos.
Sou oposição ao prefeito
Covas e ao ex-prefeito João
Doria. Denunciei a farinata,
o fechamento de farmácias
nas UBSs, a privatização de
empresas públicas e votei
contra o Sampaprev. Sou a favor
da valorização dos servidores e
do fim do reajuste do 0,01%.

“Só há serviço
público de
qualidade,
com servidores
respeitados e
valorizados.
Essa deve ser a
luta da sociedade”

