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MELO DEVE 32,30%

VIGÍLIA NA REUNIÃO 

COM O  PREFEITO MELO

A mobilização da categoria municipária e 
do Simpa levou à conquista de 
importantes avanços na luta pela data-
base. Após meses de diálogo com a 
Comissão de Negociação, propostas e 
contrapropostas, o Simpa se reunirá 
diretamente com o prefeito Sebastião 
Melo para tratar da reposição da inflação. 
A reunião será no dia 3 de junho, às 
16h30, na prefeitura. Por isso, o Simpa 
está convocando a categoria para Vigília 

Municipários avançam na luta pela reposição: 
Simpa se reúne com Melo dia 3 e chama para vigília

no Paço Municipal neste mesmo dia e 
horário para fortalecer a luta pelos 
direitos dos servidores e servidoras de 
Porto Alegre.
O Simpa tem afirmado que é preciso 
mobilizar mais para avançar mais. Sob 
esse lema, tem trabalhado junto com a 
categoria na busca por uma proposta de 
reposição inflacionária condizente com as 
perdas acumuladas nos últimos seis anos, 
que até o momento somam 32,30%. 
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Ao longo dos últimos meses, após o governo 
apresentar propostas aquém das necessidades 
da categoria, o Simpa aprovou, em 
assembleia, novas contrapropostas que 
buscavam atenuar a corrosão salarial. Nesse 
processo de intenso diálogo e mobilização nas 
ruas e nas redes, a luta do sindicato com a 
categoria levou a prefeitura a pagar 4% de 
reposição a partir de abril e 25% no vale-
alimentação a partir deste mês de maio, como 
constava na mais recente proposta 
apresentada pelo Simpa no dia 17 de maio.

A falta de retorno por parte do governo fez 
com que, no dia 24 de maio, representantes 
da direção do Simpa fossem à Prefeitura 
cobrar posição. Na ocasião, o chefe de 
gabinete de Melo, André Coronel, se 
comprometeu a encaminhar a demanda junto 
ao prefeito. A marcação da agenda foi 
comunicada na sexta-feira, 27. A primeira 
proposta havia sido levada pelo Simpa à 
prefeitura no dia 14 de abril e fora aprovada 
em assembleia no dia 13. A iniciativa foi uma 
resposta às propostas anteriormente feitas 
pelo governo, consideradas insuficientes pela 
categoria.

A união da categoria municipária e a 
persistência reafirmam a importância de 
manter e ampliar a mobilização. Somente 
desta forma será possível seguir avançando e 
conquistando mais direitos para os servidores 
e servidoras.

Proposta do Simpa
A segunda proposta apresentada pelo 
Simpa, aprovada em assembleia 
realizada na noite do dia 16 de maio, 
coloca os seguintes itens:
Vale-alimentação: Reposição de 25% a 
partir de maio de 2022.
 

Progressões: 
– Biênio 2012/2014: início do pagamento 
regular em julho com atualização nominal 
dos valores e retroativos em 70 parcelas.
 – Abertura de processo do biênio 
2014/2016 a partir de novembro de 2022.
 

Reposição salarial:
Aplicação do índice correspondente ao 
período de janeiro/21 a abril/22, que 
corresponde a 14,79%. Além dos 4% 
pagos na folha de abril, colocamos dois 
cenários de parcelamento do restante da 
reposição:
 
1) 5,83% em maio/22 e 4,29% em 
novembro/22; ou
 2) 5,06% em maio/22 e 5,06% em 
novembro/22.
 

Outras reivindicações aprovadas:
– Atualização dos valores nominais, tanto 
da reposição da inflação quanto das 
progressões, à época do vencimento das 
parcelas.
– Luta pelo reconhecimento das perdas 
salariais.
– Compromisso do governo em fazer a 
reposição da inflação de acordo com o 
IPCA nas datas-bases de 2023 e 2024.


