
É HORA DE UNIÃO
TODOS À CÂMARA DE COTIA,

DIA 10/11, ÀS 8 DA MANHÃ
CONTRA CORTE DE DIREITOS
COMPANHEIRO(A): na próxima quinta,

dia 10 de novembro, às 8 da manhã, temos
um compromisso na Câmara de COTIA -
à rua Batista Cepelos, 91 - Centro.

A presença de TODOS os Servidores é
fundamental porque a Prefeitura enviou um
projeto à Câmara que retira:

1) Quinquênio;
2) Sexta-parte;
3) Auxílio-natalidade;
4) Auxílio-funeral;
5) Correção (multa) de qualquer atraso;
6) GRTI - Com isso os Guardas terão a me-

nos nos salários (de R$ 600,00 a R$ 1.000,00);
7) 50% das horas extras;
8) E ainda a Prefeitura propõe mudança

de cargo e redução de salário.
FORA DA LEI - Um projeto UNILATERAL

da Prefeitura, de emenda à Lei Orgânica,
fere a Constituição Federal e ainda passa
por cima da Lei Eleitoral 9.504/1997 - Artigo
73, em que proíbe nomear, contratar ou de
qualquer forma admitir, demitir sem justa
causa, SUPRIMIR ou readaptar vantagens...

O Sintrasp repudia tal medida e convoca  a
categoria pra luta. PARTICIPE!



PREFEITURA QUER REDUZIR SALÁRIO DO SERVIDOR

SINDICATO PROPÕE CORTE NOS
ALTOS SALÁRIOS DOS POLÍTICOS

Não é justo o Servidor pa-
gar uma conta que não é de-
le. A Prefeitura quer reduzir
nosso salário (que já é pou-
co) e prejudicar injustamen-
te 6 mil pais de família.

Em razão disso, o Sindi-
cato propõe redução JÁ nos
altos salários do prefeito,
vice e secretários.

VEJA LEVANTAMENTO
FEITO PELO SINTRASP.

SALÁRIO DO PREFEITO - R$ 26.723,13
Multiplicando por 12 meses - R$ 320.677,56 (ANO)

SALÁRIO DO VICE - R$ 18.000,00
Multiplicando por 12 meses - R$ 216.000,00 (ANO)

SALÁRIOS DOS SECRETÁRIOS - R$ 15.000,00
(são 19 deles que no total dá - R$ 285.000,00 - mês)
Multiplicando por 12 meses - R$ 3.420.000,00 (ANO)

4.000.000,00
(Quase QUATRO MILHÕES DE REAIS
recebem juntos o prefeito, o vice e os 19
secretários em um ano de “trabalho”)

SINTRASP ENTRA NA JUSTIÇA PARA DERRUBAR
PROPOSTA INCONSTITUCIONAL, INJUSTA E INCABÍVEL

O Sintrasp, por meio do seu
Jurídico, entrou com uma a-
ção na Justiça para derrubar
esse projeto arbitrário da
Administração Municipal.

ACESSE NOSSO SITE - WWW.SINTRASP.COM.BR

A proposta do prefeito Car-
lão, que retira direitos dos
Servidores, é unilateral e vai
contra a Constituição Fede-
ral e a Lei Eleitoral.

O Sintrasp, como entidade
representativa do Servidor
de Cotia, organiza os tra-
balhadores e age pelas vias
legais para barrar injustiças.

 NÃO MEXA EM
NOSSOS DIREITOS

A diretoria do Sintrasp
sempre será contrária
ao corte de direitos.

Jamais aceitaremos
que a Prefeitura retire
benefícios adquiridos
com muito empenho por
meio de negociações.

Ainda há tempo para
que a Administração  eli-
mine a proposta IN-
JUSTA que altera a Lei
Orgânica do Município.

“Estamos mobilizando
toda a categoria e va-
mos comparecer em pe-
so na Câmara”, afirma
o presidente do Sintrasp,
Toninho do Caps.


