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APRESENTAÇÃO 

A direção do SINDEMA realiza este Congresso reafirmando o compromisso em 
defesa dos direitos da categoria, com a luta da classe trabalhadora e com a 
transformação da sociedade em que vivemos.

Reafirmamos nossos princípios de autonomia e independência frente aos patrões, go-
vernos e partidos bem como a prioridade no trabalho de base, nas lutas da categoria e 
na unidade de ação junto às organizações, centrais sindicais e movimentos populares 
contra os ataques do governo Bolsonaro, pela democracia, pelos direitos e defesa da 
soberania nacional.

Realizamos nosso 1º Congresso em um momento de retrocesso político, econômico 
e social em nosso país e de ataques da gestão municipal aos trabalhadores, e neste 
contexto é necessário intensificar a organização da nossa luta enquanto classe traba-
lhadora e, para além disso, restabelecer laços de solidariedade e de trabalho coletivo.

O objetivo da diretoria do sindicato é organizar e mobilizar esta categoria para a con-
quista das suas reivindicações gerais e específicas, tendo o desafio permanente da 
construção da unidade na diversidade. Trabalhadores e trabalhadoras do serviço pú-
blico são o segmento da classe cujo trabalho cotidiano é assegurar os direitos sociais 
do conjunto da classe, ou seja, serviços públicos de qualidade e socialmente referen-
ciados. O produto deste trabalho, portanto, não pode estar a serviço do lucro, da apro-
priação privada, dos interesses de grupos políticos, mas sim voltado para a produção 
de bem-estar coletivo, da garantia de direitos de acesso e qualidade da população à 
saúde, à educação, aos bens culturais e esportivos, à assistência social, à segurança, 
enfim, aos direitos sociais e humanos.

A garantia de direitos da população e da categoria estão entrelaçados e se encontram 
tanto nas lutas por acesso e qualidade aos serviços públicos em Diadema, como nas 
lutas que as organizações populares e sindicais travam para derrotar a coalizão golpis-
ta que avança violentamente contra todos os direitos e conquistas econômicas, sociais 
e políticas da classe trabalhadora. 

Esta luta só terá êxito se estivermos mais unidos, mais organizados e mais mobiliza-
dos, atuando com toda nossa energia para manter nossas organizações fortes e em 
luta. Temos consciência do momento complexo que vivemos, em que as forças mais 
reacionárias, antidemocráticas e alinhadas com a superexploração capitalista avan-
çam sobre todos os direitos da classe trabalhadora e contra a democracia. O neolibe-
ralismo uniu-se a mercenários que visam o desmonte das políticas de proteção social, 
a retirada de direitos e a destruição dos sindicatos e dos movimentos sociais. 

Mais do que nunca, o debate coletivo e fraterno deve ser a mola propulsora para defi-
nição de resoluções que irão fortalecer a nossa luta.

Desejamos a todos e todas um ótimo Congresso, juntos somos mais fortes! 
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Sobre o Congresso

Com o novo Estatuto do SINDEMA, aprovado no final de 2016, o Congresso do Sin-
dicato dos Funcionários Públicos de Diadema, passou a fazer parte da nossa estrutura 
diretiva organizacional. 

O Congresso deve acontecer a cada três anos e tem como objetivos, avaliar a situação 
geral da categoria, as atividades realizadas, e definir as prioridades de ação para pró-
ximo período.

Realizamos em 02 de agosto, a Assembleia de Associados que deliberou sobre os te-
mas gerais, dinâmica, regimento e critérios de participação no 1º Congresso do Sindi-
cato dos Funcionários Públicos de Diadema. 

O processo congressual teve início com a realização de quatro oficinas de trabalho, 
abertas à participação de toda a categoria:

1) Sindicato e o Serviço Público, resistência dos trabalhadores/as aos ataques e 
novos desafios da organização sindical.

2) Organização Sindical e os desafios dos servidores/as nos municípios.

3) Organização Sindical – Perspectivas da Organização dos/as trabalhadores/as 
frente ao desmonte do SUS.

4) Organização Sindical e os desafios da Educação Municipal.

A partir dos debates e das contribuições destas oficinas foram elaboradas propostas de 
resolução que estão contidas neste caderno em cada um dos temas tratados.

O Congresso, se constitui no espaço para manifestações, opiniões, teses e proposições, 
que serão debatidas pelos delegados e delegadas, eleitos em seus locais de traba-
lho, para definir de forma democrática e participativa, os caminhos para avançarmos 
na organização e mobilização da nossa categoria, cabendo à direção da entidade dar 
cumprimento às ações planejadas.
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Histórico e Balanço do SINDEMA

1. A Associação dos Funcionários Públicos de Diadema (AFPD), fundada em 29 de 
agosto de 1968, foi a primeira entidade representativa dos funcionários públicos da 
Prefeitura de Diadema, durante a ditadura militar, quando a organização sindical 
no serviço público era proibida.

2. A AFPD poderia ser constituída por funcionários e servidores, ativos e inativos da 
Administração Pública, a sua finalidade, além de representação de classe, também 
se destinava à promoção de festas e de atividades desportivas e recreativas.

3. Nos anos 1980, no contexto da luta de classes que derrotou a ditadura militar, e 
que teve o seu epicentro na região do ABCD paulista, os servidores públicos em 
conjunto com os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade estavam na 
luta histórica por democracia e pela ampliação dos direitos individuais e coletivos. 

4. Com a Constituição de 1988, os servidores públicos conquistaram o direito à organi-
zação sindical. Em Diadema, dois meses após a promulgação da Constituição Federal, 
no dia 06 de dezembro de 1988, os trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura fun-
daram um sindicato independente e de luta. Foi constituída uma diretoria provisória 
para promover o registro do SINDEMA, filiação e convocação de eleição da diretoria 
definitiva.  A partir de então, a antiga associação AFPD centralizou seus propósitos 
em ações desportivas e recreativas junto aos funcionários públicos de Diadema. 

5. A primeira diretoria eleita foi empossada em 8 de dezembro de 1994, tendo como 
seu primeiro Presidente, Anastácio Francisco dos Santos. 

6. Desde a fundação do sindicato até o ano de 2005, a diretoria era formada na maioria 
por funcionários da Secretaria de Obras e de Serviços Urbanos. Apesar de as reivin-
dicações abrangerem todo o funcionalismo público da PMD, a maior representação 
de trabalhadores desses departamentos era nítida. Uma hipótese para esse fato, era 
a prioridade das gestões municipais estabelecida na execução de obras e serviços 
urbanos, em particular, de urbanização de favelas. 

7. Em 2005, com a eleição da diretoria que possuía integrantes de outras secretarias, 
como Saúde, Educação e Cultura, o SINDEMA aumentou a sua representação e 
capilaridade junto a  outros segmentos da categoria, e ampliou a participação de 
mulheres em sua direção, tendo inclusive pela primeira vez em sua história, uma 
presidenta da área da Assistência Social, a Companheira Katia Alves Vassoler.

8. No ano de 2008, a categoria tomou a importante decisão de filiar nosso sindicato à 
Central Única dos Trabalhadores (CUT), entre outros aspectos, por unificar a luta dos 
trabalhadores dos diferentes segmentos, apoiada nos princípios da liberdade, auto-
nomia e independência do movimento sindical frente ao estado e partidos políticos. 

9. Sendo assim, nosso sindicato também tem se pautado no entendimento do direito à 
livre organização e sustentação da luta dos trabalhadores, pela construção dos pró-
prios trabalhadores, com decisões tomadas coletivamente pelo conjunto dos muni-
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cipais nas instâncias estatutárias do sindicato, além da luta pelos pressupostos con-
sagrados nas convenções 87 e 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
no sentido de assegurar a tão ameaçada liberdade sindical e a negociação coletiva, 
para toda classe trabalhadora brasileira, do setor privado e do serviço público.

10. O SINDEMA tem uma atuação de destaque, tornando-se referência como agluti-
nador e organizador de lutas regionais dos servidores do ABCD e outros coletivos, 
como a realização de plebiscitos populares, organização do Comitê da Frente Brasil 
Popular de Diadema, nas greves nacionais, tendo centralizado a organização de di-
versas lutas nacionais contra os ataques à classe trabalhadora.

11.  A luta contra as terceirizações em todas as áreas do serviço público municipal e os 
seus impactos na qualidade dos serviços prestados à população, nas finanças mu-
nicipais, na organização e nas relações do trabalho, no enfraquecimento do IPRED 
tem sido central nos últimos anos.

12. A luta e o enfrentamento aos ataques do Governo municipal, que age contra os 
interesses da população e da nossa categoria, buscando retirar direitos, precarizar o 
trabalho e comprometendo o acesso e o atendimento digno e de qualidade à popu-
lação de nossa cidade, tem sido a marca de nossa atuação cotidiana. 

13 Anos de Conquistas e defesa dos direitos

13. O processo de luta de 2005 a 2018 foi marcado por várias greves, paralisações e 
mobilizações, que garantiram para toda a categoria reajustes que ficaram acima da 
inflação, do Índice do Custo de Vida medido pelo DIEESE o (ICV-DIEESE). Obtive-
mos em 13 anos, o reajuste de 113,11%, enquanto a inflação no mesmo período 
ficou em 106,05%.

14.  Dentre várias conquistas e enfrentamentos para a defesa e ampliação de 
direitos, destacamos:

a) O Estatuto do Magistério a partir de 2012, valorizou a carreira para o Ma-
gistério, com ganhos salariais expressivos e progressão mais rápida;

b) O enquadramento em Novas Referências Salariais para 30 cargos, o que 
resultou em reajustes acima da inflação para cerca de 1850 trabalhadores de 
diferentes setores, bem como a Evolução Funcional para mais de 600 Assis-
tentes de Enfermagem I (Auxiliares de Enfermagem) passaram para Assisten-
tes de Enfermagem II - Técnicos/as de Enfermagem e Educadores de Creche 
para Professores de Desenvolvimento Integral;

c) As Promoções na Defesa Social, através do concurso interno previsto no Pla-
no da Guarda Civil Municipal para os quase 200 Guardas;

d) A Redução da Jornada de Trabalho, de 40 para 30 horas semanais, sem 
redução de salário, para todos os 26 cargos de nível universitário, significando 
um aumento de 33,33% no valor da hora trabalhada;
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e) O Pagamento de Insalubridade para as/os Agentes Comunitários de Saúde, e 
a ampliação de folgas para plantonistas com jornada de 12 x 36 horas;

f) Reajustes de acordo com a inflação nos benefícios e garantia do Vale Refeição 
para as referências salariais de 1 a 5;

g) Ampliação da Licença Maternidade para 6 meses e paternidade para 15 
dias desde 2008 e direitos previdenciários para casais LGBTIs em 2005 e direi-
tos estatutários em 2011;

h) Combate a precarização na Frente de Trabalho, com garantia de férias, perma-
nência no Programa nos casos de gravidez e acidente de trabalho, além de Pa-
gamento do Adicional de 25% no salário, para bolsistas que realizam trabalho 
penoso. 

15. Conseguimos impedir a Revisão do Estatuto dos Funcionários Públicos de 
Diadema proposta pela Administração Municipal em outubro de 2017, que res-
tringia o direito à quarta-parte, transformava biênios em triênios, entre outros 
ataques.

16. Importante destacar que no período de 2004 a 2014, vários setores da classe tra-
balhadora organizada com mobilização e luta, conquistaram reajustes salariais e 
ampliação de direitos em todo o país, num ambiente político e econômico mais 
favorável à classe trabalhadora a partir da eleição do presidente LULA.

17. Com o golpe de 2016, abre-se um período que aprofunda a crise econômica e uma 
violenta escalada de ataques aos direitos políticos, sociais e trabalhistas que atin-
ge diretamente os serviços públicos.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

18. Vivemos um período marcado pelo aprofundamento da crise estrutural do capita-
lismo, que veio à tona com força em 2008 e está longe de ser superada, pelo con-
trário, crescem os sinais de que algo de gravidade similar pode voltar a acontecer 
na economia mundial. 

19. O avanço do neoliberalismo, a financeirização do capital e a sua dominação sob 
todos os setores da economia real configuram a nova fase do processo de acumu-
lação capitalista e o aprofundamento da exploração da classe trabalhadora em 
todo o mundo.

20. Em 2018, conforme relatório da ONU, 70,8 milhões de pessoas foram for-
çadas a se deslocar no mundo, como refugiados de guerras, por perseguições e 
conflitos. Hoje, 82% da riqueza mundial está na mão dos 1% mais ricos. No Bra-
sil, apenas 6 (seis) bilionários concentram a mesma riqueza que 100 milhões de 
brasileiros. 
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21. A OIT – Organização Internacional do Trabalho indica que até o ano de 2030, será 
necessária a criação de 344 milhões de novos empregos, além dos 190 milhões que 
seriam necessários para pôr fim ao desemprego global atual. Apontou também 
que 2 bilhões de pessoas hoje retiram seu sustento do trabalho informal, e que 
entre os desempregados atuais, mais de 30% são jovens.

22. Esse cenário produz e reforça perseguições e violência contra a mulheres, crian-
ças, LGBTIs, indígenas e demais povos originários, além de intensificar o racismo 
e a xenofobia, muitas vezes estimulados por governos de extrema direita, a exem-
plo do Brasil e dos EUA de Trump.

23. As mudanças climáticas, consequência do caráter predatório do modo de produ-
ção capitalista, resultaram numa crise climática e ambiental que colocam o futuro 
do planeta e da humanidade em risco.  O Brasil, sob Bolsonaro, retorna a uma si-
tuação ambiental pior do que a da década de 80, haja vista as recentes queimadas 
criminosas que atingem Amazônia, estimuladas pela antipolítica ambiental deste 
governo, com impactos em todo o mundo.

24. Por outro lado, cresce a tensão político-militar dos EUA com vários países, ora 
com a Coréia do Norte, ora com o Irã, mas o pano de fundo segue sendo o conflito 
entre Estados Unidos e China, em torno da hegemonia mundial. Paralelamente 
aos efeitos da crise de 2008, que impactou fortemente os países capitalistas oci-
dentais, há o agravamento das tensões entre EUA e China que altera fortemente 
a geopolítica global. Nesse sentido, a economia mundial está completamente de-
sestabilizada pela política desenvolvida pelo governo Trump dos Estados Unidos 
– principal potência imperialista do planeta.  - que promove uma “guerra comer-
cial” com a China, pressionando seus “aliados” pela subordinação aos interesses 
dos EUA.

25. As políticas de austeridade dos governos alinhados ao capital, combinadas com a 
superexploração capitalista fazem com que os avanços tecnológicos e os ganhos 
de produtividade, ao invés de serem colocados em favor dos trabalhadores e da 
humanidade, gerem mais concentração de riqueza, desemprego, trabalho precá-
rio e empobrecimento da classe trabalhadora.

26. A desregulamentação das relações de trabalho, a retirada de diretos previdenciá-
rios, o desmonte dos serviços de educação, de saúde e o ataque ao movimento 
sindical, são as marcas mais visíveis da atual conjuntura e geram impacto direto 
no aumento das desigualdades sociais.

27. A atual fase do capitalismo combina aumento de produtividade com desemprego, 
jornadas de trabalho excessivas, trabalho precário e até mesmo aumento do tra-
balho infantil e do trabalho escravo, além da retração dos investimentos sociais. 
Um dos exemplos mais ilustrativos das atuais transformações do mundo do tra-
balho - a chamada “uberização” (trabalho através do uso de aplicativos de servi-
ços) -, tem aumentado ainda mais a precarização do trabalho. Esse processo afeta 
diretamente a ação sindical, pois a informalidade e a precarização do trabalho 
dificultam a ação coletiva, e consequentemente a organização sindical.
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28. O quadro geopolítico gera impacto em todo o planeta, com destaque para a América 
Latina e Caribe – onde a potência da América do Norte volta a incidir fortemente 
na soberania dos países da região. Na América Latina, o governo Trump investe em 
golpes e intervenções, cujo objetivo é fazer com que a região volte a ser “o quintal 
dos EUA”, como nos anos 60 e 70, período em que financiaram golpes militares em 
toda a região. A sucessão de golpes de estado na região, como no Brasil, antecedido 
por Honduras e Paraguai,  o apoio de Trump à eleição de governos de extrema direi-
ta e submissos aos EUA, como o de Bolsonaro, o embargo comercial e as ameaças 
de intervenção militar na Venezuela, o bloqueio à Cuba, mostram claramente o ob-
jetivo dos EUA de destruir a soberania na região.

29. Mas, em vários países da região a resistência se expressa de diferentes formas: como 
no Equador, onde o povo resiste nas ruas contra as medidas do governo, ou no Mé-
xico onde o povo elegeu Lopez Obrador numa tentativa de reduzir a dependência 
dos EUA. Da mesma forma, as prévias na Argentina mostram que, depois de uma 
dura experiência, de muitas greves e resistência, o povo quer se livrar do governo de 
Macri e sua política ditada pelo FMI, de privatizações e ataques aos direitos sociais 
e trabalhistas, que levou o país a uma regressão econômica e social aguda.

30. É nesse quadro de crise econômica, política e social que se insere o golpe parlamentar, 
jurídico e midiático, que retirou a presidenta Dilma, prendeu o ex-presidente Lula, 
e criou as condições para a eleição do governo de extrema direita ultraneoliberal de 
Bolsonaro.

CONJUNTURA NACIONAL

31. A crise de 2008 está diretamente relacionada com  o golpe de 2016, no qual a classe 
dos capitalistas com seus aliados internacionais, no parlamento, na mídia, no judi-
ciário e nas forças armadas armaram o impeacheament da Presidenta Dilma sem 
crime de responsabilidade e posteriormente julgamento sem provas de Lula, prisão 
e impedimento para concorrer na eleição de 2018. Foi uma estratégia articulada 
pelos partidos de direita, empresários, a grande mídia e que contou com a cumplici-
dade do poder judiciário e o apoio do imperialismo norte americano.

32. Os objetivos da coalização golpista que levou Bolsonaro ao governo na eleição de 
2018  estão cada dia mais evidentes, são eles: a) realinhar o Brasil com os interesses 
dos EUA, entregando a soberania e as riquezas do país aos imperialistas; b)reduzir a 
massa salarial, os direitos trabalhistas, previdenciários e sociais do povo brasileiro c) 
reduzir os direitos políticos e de organização da classe trabalhadora, criminalizando 
e atacando violentamente os movimentos populares e sindical.

33. Para atingir este fim os capitalistas vêm reduzindo o preço da força de trabalho (sa-
lários diretos) e os investimentos em educação, moradia, transporte público, saúde, 
assistência e previdência (salários indiretos). Atuam, assim, para aumentar a massa 
de tempo em que os trabalhadores e trabalhadoras são explorados ao longo de suas 
vidas, baixar a média salarial por hora trabalhada e ampliar, em termos absolutos 
e relativos, a parcela do orçamento público destinada aos capitalistas por meio do 
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pagamento de juros e amortização da dívida pública, da anistia de dívidas empre-
sariais, da maior permissividade com a sonegação fiscal, das terceirizações e das 
privatizações, entre outros mecanismos.

34. Assim, a defesa das liberdades democráticas passa necessariamente pela luta por 
Lula Livre, a defesa dos direitos sociais passa necessariamente pela luta contra as 
antirreformas neoliberais e a defesa da soberania nacional passa necessariamente 
pela luta contra as privatizações, o desmonte do Estado e o domínio do capital fi-
nanceiro sobre a economia brasileira. 

35. O golpe abriu espaço para o governo ilegítimo de Temer iniciar o desmonte do Es-
tado e das políticas públicas (EC95), desencadear uma ofensiva contra a classe tra-
balhadora e o movimento sindical (antirreforma trabalhista) e subordinar o Brasil 
aos interesses dos Estados Unidos: destruir a política sul-americana de formação 
de bloco, subordinar a economia do país à economia norte-americana, impedir a 
industrialização autônoma do Brasil, via empresas de capital nacional, promover 
privatizações e a entrega de recursos naturais à exploração de empresas multina-
cionais.

36. Esse projeto é o motor do aprofundamento da crise econômica, a negação da his-
tória e da realidade, combate os direitos humanos e as conquistas democráticas 
dos últimos 40 anos inscritos na Constituição Federal de 1988. Tem na perseguição 
política e na disseminação do ódio aos adversários, em especial, às organizações da 
classe trabalhadora, como a CUT (Central Única dos Trabalhadores) à qual estamos 
filiados, sindicatos, os movimentos populares urbanos e rurais, a intelectualidade 
crítica, os partidos políticos de esquerda e as organizações da classe trabalhadora, a 
ferramenta de coesão da sua base, dando-lhe seus traços cada vez mais autoritários. 

37. Ao contrário do que afirmaram os golpistas, de que as reformas eram necessárias 
para superar a crise econômica, o que temos, de fato, é sua continuidade e aprofun-
damento. Os indicadores de crescimento nos dois primeiros trimestres deste ano 
apontam para um quadro de recessão. A projeção para 2019 é de crescimento de 
0,8%, o que se vislumbra no governo Bolsonaro é uma política de baixo crescimen-
to, com indicadores negativos e de forte desigualdade na distribuição da riqueza 
gerada no país. 

38. Esse cenário tem um forte impacto negativo no mercado de trabalho, a taxa de 
desemprego está em 12%, são 12,8 milhões de desempregados. Cerca de 25% dos 
desempregados estão nessa condição há 2 anos, ou seja, um desemprego de longa 
duração (abril/maio/junho, PNAD-C/IBGE). Somando desempregados, trabalhado-
res desalentados, e aqueles que conseguem realizar pequenos trabalhos com jorna-
das parciais, são 28,4 milhões de trabalhadores subutilizados na força de trabalho.

39. Mesmo aqueles que conseguem emprego, em geral, trata-se de trabalho precário: 
cresce o número de trabalhadores que não têm carteira de trabalho assinada, como 
as trabalhadoras domésticas e os trabalhadores por conta própria sem CNPJ – ou 
seja, as formas mais precárias de trabalho, sem proteção dos direitos trabalhistas e 
previdenciários. Este cenário aumenta a demanda pelos serviços públicos que está 
sendo desmontado, abrindo a perspectiva de uma crise social sem precedentes.
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40. O primeiro grande ataque nessa direção foi a ofensiva contra o orçamento público, 
ainda no governo ilegítimo de Temer, através da aprovação da Emenda Constitucio-
nal 95 que congela o gasto primário da união por até 20 anos. A nova regra estabele-
ce restrições à contratação de servidores públicos e a reajustes salariais para o setor, 
mas não estabelece limites para pagamento de juros. Mesmo que o país retome o 
crescimento e aumente a arrecadação fiscal, esses recursos não serão distribuídos 
na forma de serviços públicos, investimentos em infraestrutura e políticas sociais. 

41. O governo Bolsonaro pretende aprofundar esta política com uma reforma adminis-
trativa que reduza ainda mais o papel do Estado brasileiro, por meio da privatização 
dos serviços públicos e da ampliação da terceirização, do fim da estabilidade dos 
servidores, com reforma nas carreiras e com o fim de concursos públicos. O Governo 
Bolsonaro também tem planos para aprofundar as regras que enfraquecem o uso 
redistributivo do orçamento público, limitando a atuação do Estado em áreas como 
Saúde e Educação, com o fim dos gastos obrigatórios previstos na Constituição Fe-
deral.

42. Está em marcha uma política de sucateamento e privatização dos serviços públicos, 
como saúde, educação e assistência social, seja com a redução das verbas necessá-
rias para garantir o atendimento da população e para oferecer serviços de qualidade, 
seja pela extinção de ações e programas. Na educação os símbolos são o corte de 
verbas e as iniciativas que visam a privatização e a perseguição à liberdade do en-
sino. A antirreforma do ensino médio promove o “adestramento de mão-de-obra” 
em detrimento de uma educação integral e abre as portas para a exploração priva-
da. Estados e municípios ampliam os contratos precários e praticam a política de 
reajuste zero. As universidades são alvo prioritário das propostas de privatização de 
estruturas e conhecimento. 

43. Na mesma linha, vem sendo feita alterações profundas no sistema de segurida-
de social, com a antirreforma da previdência e precarização do Sistema Único de 
Saúde-SUS, com a redução de recursos e repasse aos municípios, baseando-se no 
número de pacientes cadastrados nas equipes de saúde da família, critério que ex-
cluirá milhões de brasileiros, comprometendo o direito de acesso universal à saúde; 
o fechamento das farmácias populares, inviabilizando o acesso à medicação gratui-
ta; a suspensão de contratos com laboratórios públicos nacionais que produziam 
medicamentos distribuídos gratuitamente pelo SUS a mais de 30 milhões de bra-
sileiros. Vai reduzindo desta forma o papel do Estado, entregando para a iniciativa 
privada os serviços públicos, abrindo caminho para uma reforma tributária, alinha-
da às políticas liberais e de caráter regressivo.

44. Desde o golpe, há essa ofensiva para privatizar todas as empresas estatais e serviços 
públicos, que teve início com Temer, que criou o Programa de Parceiras de Investi-
mentos (PPI) para facilitar a privatização. Ao colocar o patrimônio dos brasileiros 
à venda a preços irrisórios, os governos Temer e agora Bolsonaro, esvaziam o papel 
de instrumentos importantes de desenvolvimento, como a Petrobrás, a Eletrobrás, 
o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. No BNDES, além da redução do or-
çamento, os recursos estão sendo aplicados para financiar as privatizações, em vez 
de promover novos projetos.
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45. Mas, o governo Bolsonaro não privatiza apenas as empresas estatais e os serviços 
públicos, vai além, com sua política de venda e exploração predatória da biodiversi-
dade, do território, da água e dos recursos minerais. O compromisso com a libera-
lização da mineração em terras indígenas e áreas de preservação ambiental, assim 
como a negação e descaso em relação ao aumento preocupante do desmatamento 
na Amazônia, acirram desde já, os conflitos e a perseguição de lideranças no campo 
e em áreas de reserva. 

46. O uso do discurso da defesa do meio ambiente como impeditiva do desenvolvimen-
to, tem impulsionado o desmonte da legislação, favorecendo setores econômicos 
em detrimento dos direitos da população. A proliferação das queimadas e do des-
matamento da Amazônia, a liberação generalizada de agrotóxicos e a flexibilização 
da legislação ambiental, poderão ter consequências irreparáveis, como o foram os 
crimes em Mariana e Brumadinho. As propostas de abertura para compra de terras 
por estrangeiros e o acordo de salvaguardas com os Estados Unidos para o uso da 
Base de Alcântara, atentam contra a soberania do território brasileiro.

47. Políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento nacional, como aquelas que 
promovem a produção de alimentos pelos trabalhadores e trabalhadoras da agri-
cultura familiar, também estão sendo esvaziadas e encerradas. As políticas de cré-
dito agrícola, assistência técnica, promoção de produção agroecológica e comercia-
lização foram praticamente dizimadas. Ao mesmo tempo, são relaxadas as normas 
que restringem o uso de agrotóxicos na agricultura. As políticas de regularização 
fundiária e de reforma agrária foram congeladas.  
 
 
Ataque aos direitos e aos sindicatos 

48. O ataque aos direitos foi aprofundado com a antirreforma trabalhista, aprovada em 
2017, que suprimiu cerca de 100 artigos da CLT. As mudanças instituem contratos 
precários, ampliam a jornada e flexibilizam seu uso, pioram as condições de traba-
lho, facilitam a demissão, criam um ambiente desfavorável à negociação coletiva, 
fragilizam a organização sindical e dificultam o acesso dos trabalhadores à justiça 
do trabalho.

49. A ofensiva contra os sindicatos continuou em janeiro deste ano com a edição da 
MP(Medida Provisória) 871/2019, visando desta vez, os Sindicatos de Trabalhado-
res Rurais, ao cassar sua atribuição de comprovar o trabalho do agricultor familiar 
para fins de acesso à previdência social, além de restringir o acesso a benefícios 
(pensão por morte, auxílio reclusão, licença maternidade, Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) e à aposentadoria.  Em fevereiro, foi editada a MP 873/2019, que 
procurava asfixiar o movimento sindical criando dificuldades para o pagamento da 
mensalidade dos sindicalizados. 

50. A contrarreforma da previdência apresentada pelo governo segue na mesma linha, 
tendo como objetivos: transferir recursos do Fundo Público que seriam destinados a 
aposentadorias e benefícios para o pagamento da dívida pública, favorecendo ban-
cos e setores rentistas da sociedade; excluir parte dos trabalhadores e trabalhadoras 
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da aposentadoria; retardar o acesso à aposentadoria e aos demais direitos previden-
ciários e reduzir o valor dos benefícios. 

51. O governo anuncia mais ataques contra os sindicatos, com uma reforma sindical 
em que pretende eliminar as garantias constitucionais existentes para a organiza-
ção sindical. Reafirmamos, enquanto Sindicato filiado à CUT, a posição histórica da 
Central em defesa da liberdade e autonomia sindical, reiterando que mudanças no 
padrão da organização sindical, devem ser efetuadas com a participação das enti-
dades sindicais e a partir de regras e princípios que respeitem as normas da OIT – 
Organização Internacional do Trabalho.

Aumento da desigualdade e impactos no serviço público

52. Diante de um quadro de crescimento da pobreza e da violência, o governo de Bolso-
naro vem atuando na contramão dos interesses da maioria explorada e oprimida da 
sociedade, com a redefinição das políticas construídas para combater as desigualda-
des e garantir direitos dos segmentos mais vulneráveis. 

53. As políticas sociais de redistribuição de renda, estão sendo desarticuladas. O Bol-
sa Família, para além da garantia de uma renda mínima às famílias em situação 
de vulnerabilidade social, assenta-se na integração de políticas públicas de saúde, 
educação, segurança alimentar, inclusão produtiva e geração de renda, e no efeito 
multiplicador do benefício na economia local. 

54. As políticas públicas de combate às desigualdades de gênero, raça ou etnia, 
orientação sexual, geração ou deficiência, foram encerradas ou se mantém com um 
conteúdo fortemente moralista e conservador.

55. A já escassa oferta de educação infantil e escola integral, a precarização da rede 
de atendimento de saúde e assistência social, sobrecarregam as mulheres com o 
trabalho de cuidados. A crise econômica gera o desemprego e faz disparar o traba-
lho doméstico, sem proteção social. A antirreforma trabalhista e a da previdência, 
tornam o mercado de trabalho ainda mais inóspito para as mulheres, e as colocam 
mais distantes da possibilidade da aposentadoria. Não por acaso, a violência contra 
as mulheres dispara, no esteio do discurso de um presidente misógino.

56. O racismo é sem dúvida um dos pilares de sustentação do capitalismo, e no Brasil é 
uma marca histórica, fazendo com que a população negra seja a mais afetada pela 
desigualdade e pela violência, estão entre os 78% mais pobres, ocupam a maioria 
dos postos de trabalho em condições precárias, com diferença de quase 30% a me-
nos que os brancos.

57. Mais de 70% das pessoas assassinadas no Brasil são negras ou pardas. Os jovens 
negros de 15 a 19 anos, são vítimas de mais da metade das mortes violentas no 
país, e nesse cenário o governo propõe legalizar o assassinato e a violência policial,  
apresenta o “Pacote Anticrime” de Moro, propõe alterações no Código Penal dando 
“licença para matar” aos policiais, em nome da legítima defesa para homicídios 
cometidos no trabalho.
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58. A crise econômica obriga os jovens a buscar o mercado de trabalho mais cedo, difi-
cultando a permanência na escola. Sem experiência ou qualificação, o desemprego 
nessa faixa etária é o dobro da média nacional e o que lhes resta são as ocupações 
mais precárias e o trabalho informal. 

59. A população LGBTQIA+, alvo de ataques do governo Bolsonaro e da extrema direi-
ta, busca afirmar suas conquistas, como a união civil e a criminalização da homofo-
bia, frente às ameaças de retrocesso e à escalada da violência. 

60. As pessoas com deficiência, que são incluídas no trabalho com muita luta, através 
da lei de cotas, são as primeiras a serem expulsas do mercado de trabalho, são sub-
metidas ao constrangimento do pente-fino do Governo através do INSS, visando a 
redução e retirada de benefícios, além da  desconstrução da política de cotas, articu-
lada com os interesses dos patrões.

61. Os ataques do governo Bolsonaro aos direitos, à democracia, à soberania nacional, 
aliado ao desmonte que vem efetuando das políticas públicas de educação, saúde 
e proteção social, não aconteceram sem a resistência dos sindicatos e dos movi-
mentos populares, que saíram às ruas em greves, protestos, dias de luta, marchas e 
mobilizações com a adesão de milhões de trabalhadores.

62. No entanto, é preciso reconhecer que estas lutas foram insuficientes para deter os 
ataques violentos do capital e seu governo extremista contra a classe trabalhadora. 
Esta conjuntura adversa exige uma reorganização dos movimentos populares e do 
movimento sindical. O enfrentamento da situação e a própria existência dos sindi-
catos, exige uma política de combate, sustentada pela conscientização e mobiliza-
ção da classe trabalhadora, associada a um novo modelo de organização.

63. As organizações construídas pela classe trabalhadora terão que começar a mudar 
a sua estrutura, organização, funcionamento, métodos de trabalho e de direção; 
organização na base, mobilização e luta sindical; conteúdos e práticas de comunica-
ção e formação política de base e de dirigentes; organização nos locais de trabalho 
ampliados e adaptados à nova realidade; política de organização junto a quem foi 
empurrado para o desemprego e a miséria. A questão principal, como avançar no 
diálogo e enraizamento junto a uma classe trabalhadora diferente, mais precariza-
da, mais fragmentada, mais influenciada por pensamentos capitalistas e de direita.

64.  É neste contexto e com muita disposição de luta, mobilização e de 
reorganização que realizamos o 1º Congresso do SINDEMA.

CONJUNTURA MUNICIPAL 

65. Para situar as tarefas sindicais e os desafios organizativos da categoria dos funcio-
nários públicos de Diadema é fundamental um esforço de entendimento do proces-
so histórico que conformou a atual conjuntura municipal, marcada pelo retrocesso 
nas políticas públicas e nas condições de trabalho das trabalhadoras e trabalhadores 
municipais, o que se reflete também na piora das condições de vida da população 
do município.
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66. É fato que a situação municipal se deve em muito à conjuntura nacional. Na histó-
ria recente do Brasil, o golpe perpetrado em 2016 contra o mandato legítimo da pre-
sidenta da República, é um divisor de águas fundamental para entender a situação 
atual e seus rebatimentos no município. 

67. Para efeito de análise é muito elucidativo o estudo da situação da pobreza no país 
e no município. A análise dos dados mostra que houve uma redução da pobreza no 
Brasil entre os anos de 2003 e 2015, com relação direta com o crescimento do valor 
do salário mínimo, resultado da política de valorização e atualização do valor do piso 
nacional, cuja Lei 13.152/15 não foi renovada agora em 2019 pelo atual presidente. 

68. Na “conjuntura do golpe”, entre 2016 e 2017, houve crescimento da pobreza se-
gundo os critérios utilizados pelo IBGE. Considerando o rendimento domiciliar per 
capita mensal de cerca de R$ 406,00, a proporção dos pobres passou de 25,7% em 
2016 para 26,5% da população brasileira em 2017.

69. Esta realidade configura uma verdadeira “guerra social” que é visível e palpável nas 
ruas da cidade e tende a se agravar com a aplicação prática da “reforma trabalhista” 
que precariza cada vez mais as relações de trabalho, a emenda constitucional que 
“congela” os investimentos sociais por vinte anos e a “reforma da previdência” em 
tramitação no parlamento que na prática extingue o direito à aposentadoria para 
vastos contingentes de trabalhadores. 

70. Na realidade de Diadema, os dados do censo de 2010 indicavam que 34,60% da po-
pulação morava em domicílios com renda de no máximo meio salário mínimo per 
capita. Ainda segundo o IBGE, em 2017, o salário médio mensal no município era 
de 3.2 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população 
total era de 24.2%. 

71. O fato concreto é que o município vem perdendo postos de trabalho de forma acele-
rada desde 2015, quando se registrou a perda de 9.284 empregos, cerca de 76% deles 
na indústria de transformação. Em 2016 foram perdidos 5.444 postos de trabalho e 
em 2017 mais 1.685 postos, registrando-se em 2018 uma recuperação de 843 postos 
devidos às atividades de comércio e serviços. 

72. Porém, no ano de 2019, no acumulado de janeiro a julho, registra-se novamente 
uma perda da ordem de 780 postos concentrados nas áreas da construção civil, co-
mércio e indústria de transformação, segundo dados do CAGED de agosto de 2019.

73. Outro dado dramático que reflete a incidência da crise econômica e social no muni-
cípio é o número de famílias beneficiárias do Bolsa Família, da ordem de 16.375 fa-
mílias em setembro de 2019, que equivalem a aproximadamente 10,00% da popula-
ção total do município, sendo que cerca de 8.977 famílias estariam em condição de 
extrema pobreza sem o programa. 

74. No mês de setembro de 2019 foram transferidos R$ 2.991.268,00 às famílias do 
Programa Bolsa Família e o benefício médio repassado foi de R$ 182,67 por família. 
A cobertura do programa é de 86% em relação à estimativa de famílias pobres no 
município. Essa estimativa é calculada com base nos dados mais atuais do Censo 
Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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75. Outro dado fundamental para compreendermos a magnitude do problema da po-
breza no município refere-se ao Cadastro Único, que é a base de dados do Governo 
Federal onde estão registradas as informações socioeconômicas das famílias de bai-
xa renda, cujo conceito corresponde àquelas famílias que tem renda mensal de até 
meio salário mínimo por pessoa. No caso de Diadema, dados atualizados de agosto 
de 2019 apontam que são cerca de 33. 756 famílias com renda per capita nesta con-
dição.

76. De todo modo, é importante situarmos o momento atual numa perspectiva mais 
ampla do tempo histórico para melhor compreender a dinâmica geral e as perspec-
tivas de luta para a superação dos problemas, sempre tendo em mente que o central 
na atual conjuntura é acumular forças para a derrota da coalisão golpista que vem 
impondo o seu ideário ultraliberal ao conjunto da sociedade, atacando os direitos 
históricos das trabalhadoras e trabalhadores e solapando a soberania nacional aos 
interesses do grande capital estrangeiro.

77. Em vários sentidos, por sua filiação política e pela sua prática concreta, o atual go-
verno municipal integra a coalisão golpista que se ergueu no país e que tenta impor, 
também na esfera dos municípios, uma nova ordem que relega o atendimento às 
reivindicações e necessidades da população ao segundo plano e coloca no centro 
as demandas de valorização do capital e o favorecimento clientelista da sua base 
parlamentar.

78. No caso concreto de Diadema, para realizar seu projeto, o governo atual tem que 
atacar conquistas históricas e atuar à base de acordos de loteamentos de espaços no 
governo entre as forças heterogêneas que o compõe.

79. Podemos dizer que as classes dominantes no Brasil retomaram sua forma tradi-
cional de fazer política tão logo perceberam que não haveria espaço para conciliar 
os seus interesses com o prosseguimento de uma política de avanços nos direitos 
sociais dos trabalhadores e dos setores oprimidos, como aquela implementada pelos 
governos federais no ciclo dos governos de 2003 a 2016.

80. Em certa medida, são estas mesmas tendências gerais que estavam então em seus 
momentos iniciais já nas eleições de 2012, que contribuíram para a derrota eleitoral 
do governo de orientação democrática e popular em Diadema naquela ocasião.

81. De todo modo, as raízes do projeto democrático e popular em Diadema estão assen-
tadas em processos históricos de mais longo prazo e guardam uma capacidade de 
reação, da qual o movimento sindical e em especial a organização dos funcionários 
públicos tem um papel importante

82. Durante os anos 60 e 70, Diadema pagou o seu tributo à modernização conserva-
dora então vigente, se construindo numa dinâmica de urbanização periférica de 
baixos salários, poucos direitos e governos municipais autoritários alinhados com a 
ditadura militar que dominava o país. 

83. Foi neste período, de meados dos anos 70 em diante, que se gestaram as condições 
que deram origem às mobilizações do jovem operariado concentrado na cidade, 
tanto nos locais de trabalho como em defesa de melhores condições gerais de in-
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fraestrutura na cidade, contra a “espoliação urbana”, criariam as condições para 
uma conjuntura completamente diversa, com a conquista do governo municipal 
pelas forças democrático-populares, dando início a um longo ciclo de governos po-
pulares que se entendeu de 1983 a 2012.

84. Este longo ciclo não foi homogêneo, nem esteve livre de disputas internas mesmo 
no campo das forças populares, reflexo da tensão existente entre o projeto global e 
as demandas concretas dos diferentes setores sociais que compõe o campo popular. 
Além disto, estes governos se viram à frente da necessidade de lidar com diversas 
conjunturas da política nacional, desde a época dos governos militares, passando 
pela crise da “nova república”, pelos governos neoliberais e pelo ciclo dos governos 
petistas de Lula e Dilma.

85. Não obstante, a resultante do longo ciclo 1983/2012, foi a construção de políticas 
públicas inovadoras e voltadas ao atendimento das demandas reprimidas dos tra-
balhadores, desenvolvendo em diferentes circunstâncias uma política de inversão 
de prioridades, pois até então as ações mais qualificadas do poder público se restrin-
giam praticamente ao centro da cidade e às camadas médias da população, relegan-
do a periferia e os trabalhadores ao abandono.

86. Em vários sentidos, o governo municipal eleito em 2012 expressa um projeto de 
orientação conservadora que visa reeditar no século XXI o programa dos governos 
anteriores ao ciclo popular, agora sob novas bases e numa cidade bastante diferente. 

87. De uma forma ou de outra o governo tem que lidar com uma infraestrutura de aten-
dimento social construída nas décadas anteriores e com um funcionalismo público 
experimentado nas lutas e comprometido com o atendimento das demandas da 
população. 

88. A estratégia do governo municipal para lidar com esta situação é uma paulatina pri-
vatização/terceirização dos serviços e desvirtuamento/esvaziamento de programas 
fundamentais, o que gera uma situação insustentável no horizonte dos próximos 
anos.

89. É neste contexto que se insere uma das principais tarefas do presente 1º Congresso 
dos Funcionários Públicos de Diadema: mantendo a autonomia da entidade sindical 
e colocando no centro da sua atividade a defesa dos interesses dos funcionários 
públicos frente a qualquer governo, contribuir e participar da luta popular contra os 
projetos da direita golpista e liquidadora dos direitos sociais que hoje está à frente 
dos governos municipal, estadual e federal. 



20

Propostas de resoluções 
para o próximo período

EM DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA UNIVERSAL E DE QUALIDADE

90. A primeira Gestão do Prefeito Lauro Michels, atuava em constante guerra decla-
rada à Saúde pública e aos servidores municipais, com autoritarismo, desmonte 
do serviço público e afagos explícitos à terceirização. Na segunda gestão, o gover-
no quer passar para a população e servidores, a sensação de que “tudo vai bem na 
Saúde”, sem que de fato os problemas tenham se resolvido, pelo contrário, estão 
se agravando.

91. No início de maio de 2015, em mais um ataque a todos os servidores municipais 
de Diadema e à Saúde pública, que deveria ser universal e gratuita prestada aos 
moradores de Diadema, o Prefeito enviou à Câmara Municipal dois Projetos de Lei 
que atacavam diretamente a Saúde e os servidores: um PL que previa a privatiza-
ção dos serviços através da entrega destes para a gestão de “entidades filantrópi-
cas”, identificadas como Organizações Sociais de Saúde e outro que alterava o ar-
tigo 168 do nosso Estatuto, permitindo que a prefeitura concedesse afastamento 
de funcionários às OSs. 

92. O Sindicato mobilizou os servidores que ocuparam a Câmara de Diadema nos dias 
07, 14 e 21 de maio de 2015, em protesto aos Projetos de Lei. O governo Lauro 
Michels e vereadores da base aliada do prefeito viraram as costas para servidores 
e não mediram esforços para reprimir o movimento dos trabalhadores e, contando 
com aparato repressivo da Prefeitura e da Polícia Militar, aprovaram, numa votação 
marcada por tumulto e conflitos com a GCM, com pancadaria e gás de pimenta, o 
projeto que amplia a terceirização via OSs na Saúde, sendo arquivado aquele que 
promovia mudança no Estatuto dos Servidores.

93. Em dezembro de 2017, o Prefeito enviou para votação em regime de urgência na 
CMD (Câmara Municipal de Diadema) um Projeto de Lei, aprovado pela maioria 
dos vereadores que autoriza o afastamento de servidores, de forma compulsória, 
para as Organizações Sociais (OSs) sem prejuízo dos vencimentos e demais vanta-
gens dos cargos de origem. Segundo informações do próprio Secretário de Saúde, 
a Prefeitura de Diadema pretende passar a gestão dos serviços de urgência e emer-
gência do município para OSs (Hospital Municipal, Pronto Socorro e SAMU) e a 
lei aprovada cria as condições objetivas para isso, com a cessão de servidores com 
ônus para a Administração Municipal.

94. Organizações Sociais tais como a GAMP – Grupo de Apoio a Medicina Preven-
tiva e a Saúde, a SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Me-
dicina, a FIDI – Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por 
Imagem, INDSH – Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, a 
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ABBC – Associação Brasileira de Beneficência Comunitária,  o Instituto Acqua – 
Ação e Cidadania Qualidade Urbana e Ambiental,  a ORDESC – Organização para 
o Desenvolvimento Social e Cidadania, já estão “qualificadas” pela Prefeitura, 
mas apenas a qualificação não assegura a contratação das OSs. Para atuarem 
no atendimento e na prestação de serviços de Saúde em Diadema, as entidades 
qualificadas participam de processo seletivo para escolha de projeto. Com uma 
simples pesquisa sobre o histórico das organizações pela internet, todo trabalhador 
e munícipe desta cidade pode perceber, que o ‘tipo de trabalho’ desenvolvido 
pelas OSs, não contribui para a melhoria da já caótica gestão da saúde pública em 
Diadema.

95. Dos cerca de 3900 servidores da saúde, 2700 são estatutários e 1200 são “tercei-
rizados” da SPDM. Mesmo sem fazer a implantação das OSs, a Saúde conta hoje 
com 30% dos trabalhadores não concursados, contratados através do Convenio 
que a PMD mantém com a SPDM. Em 2015, eram 800 funcionários da SPDM que 
atuavam nos equipamentos municipais. No mês de janeiro de 2013, de 3747 tra-
balhadores que atuavam na área da Saúde, 3097 eram servidores públicos e 650 
eram funcionários da SPDM. 

96. Nos últimos cinco anos, R$ 28 bilhões de recursos da Saúde em municípios pau-
listas foram para OSs, que fazem a gestão privada de recursos públicos, pois 
promovem a contratação de funcionários sem concursos públicos, conforme da-
dos fornecidos pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) à  CPI das OSs (Organi-
zações Sociais de Saúde) na Assembleia Legislativa do Estado de SP. A SPDM é 
a líder no quesito: R$ 6 bilhões no período, sendo parte deles de Diadema, onde 
possui contrato desde os anos 2000.

97. A terceirização da Saúde e seus impactos sobre o futuro de todos os trabalhado-
res municipais de Diadema, têm sido denunciados pelo Sindicato. A contratação 
através das OSs (Organizações Sociais) e outras modalidades de terceirização, 
implicam na não realização de concursos públicos, repercutindo diretamente na 
queda de arrecadação e na oxigenação do nosso Instituto de Previdência.

98. A contratação de trabalhadores terceirizados, provoca conflitos na categoria, pre-
judicando a unidade e a luta pela conquista e garantia de direitos. Temos dessa 
forma, trabalhadores terceirizados na saúde, com salários superiores aos não ter-
ceirizados, e da mesma forma, salários menores e trabalhos realizados de forma 
precarizada, sem as mesmas garantias de direitos, que deveria ser comum a todos.

99. Promovemos ao longo dos últimos anos, debates sobre a Terceirização com a as-
sessoria do DIEESE, estivemos em Brasília no dia 24 de maio de 2017, em Marcha 
Unitária da Classe Trabalhadora contra a terceirização, a reforma trabalhista e a 
reforma da previdência, denunciamos junto aos servidores esse “tripé” que visa 
a destruição dos direitos trabalhistas e do serviço público. Os servidores públicos 
municipais, através do SINDEMA, tiveram participação ativa nas lutas regionais 
(atos, paralisações e greves) contra os ataques aos direitos da classe trabalhadora.

100. Além da terceirização, nos equipamentos de saúde, os trabalhadores realizam 
seu trabalho enfrentando todo tipo de adversidade, sem contar com a mínima 
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infraestrutura necessária por parte da Secretaria de Saúde e da Prefeitura. Nos 
equipamentos 24 horas da Saúde, faltam leitos, roupas de cama, material de 
higiene para os pacientes internados.  As camas hospitalares estão em péssimo 
estado de conservação e quebradas, faltam cadeiras de roda adequadas para o 
transporte de pacientes, faltam macas e carrinhos adequados para a distribuição 
da alimentação para os enfermos, faltam equipamentos adequados e em funcio-
namento para a esterilização de materiais e exames, como Tomografia e Resso-
nância, que estão sendo realizados em casos de urgência, em outras unidades, 
como Hospital Estadual do Serraria. 

101. Nas UBSs a realidade não é diferente: falta papel higiênico, material de limpeza, 
gazes para curativos, agulha para a coleta de sangue, medicação na farmácia 
e as impressoras não funcionam, falta até caneta. No Centro de Controle de 
Zoonoses, o armazenamento e descarte de materiais tóxicos vencidos, feito em 
locais impróprios e inadequados, ameaçam a saúde dos servidores. 

102. Quem responde para a população, muitas vezes revoltada com tanto descaso 
na Saúde em Diadema, são os trabalhadores que estão na “linha de frente”, 
do atendimento de saúde. Os trabalhadores municipais e a população, não 
podem ser penalizados pelos problemas de gestão da Prefeitura. Nossa luta 
por melhores condições no trabalho, é também para oferecer um atendimento 
de qualidade, que é direito da população e dever da Prefeitura, em todos os 
serviços municipais.

Questões
• Tendo em vista dos desafios que temos a enfrentar, quais as ações principais que o 

sindicato deve realizar para uma melhor atuação na área da saúde?

• Os locais de trabalho devem ser o espaço central de embate e de resistência dos 
trabalhadores, o centro das contradições e conflitos, onde se concretizam as políti-
cas públicas e onde a estratégia patronal é sentida diretamente pelos trabalhado-
res. Seja na pressão por produtividade, na redução de pausas, pelo maior cansaço 
físico e mental ou pelos riscos de acidentes, assédio moral e outros. Quais as ações 
o sindicato deve desenvolver para o fortalecimento da organização por local de 
trabalho e unidade dos trabalhadores frente a essa realidade?

• Como o Sindicato pode melhorar a comunicação com a categoria? Que instrumen-
tos são necessários para isto?

• Quais ações o sindicato pode realizar para qualificar a intervenção nos locais de 
trabalho e nas esferas de debates como os fóruns, conselhos de políticas públicas, 
atuação unificada nas conferências de saúde, nos seminários e comissões especi-
ficas na área da saúde? 

• Quais ações o sindicato e os/as trabalhadores/as da Saúde podem desenvolver 
visando a defesa do serviço público de saúde e a valorização dos profissionais da 
área?
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Propostas da Oficina – Organização Sindical – Perspectiva da Organização 
dos(as) trabalhadores(as) frente ao desmonte do SUS, realizada em 30 de 
agosto de 2019

1. Defender a saúde pública, gratuita, universal e de qualidade, com valorização 
dos trabalhadores e trabalhadoras na saúde;

2. Criar um Coletivo de Saúde, para que seja o espaço privilegiado para a for-
mação, aglutinação de experiências, construção de diretrizes e possibilidades de 
intervenção, em instâncias de decisão na área de saúde;

3. Realizar pesquisa sobre o perfil dos trabalhadores da saúde do município de 
Diadema (trabalhadores diretos e indiretos; terceirizados) com o objetivo de uni-
ficar as lutas dos trabalhadores da Saúde, independe do tipo de vínculo empre-
gatício

4. Realizar formação e programa de capacitação para atuação sindical na área da 
saúde;

5. Construir um fórum de defesa do SUS com campanhas permanentes contra a 
destruição dos serviços de saúde e a precarização, esclarecendo para a população 
sobre onde está o SUS na nossa cidade através de cartazes, campanha nas redes, 
cartilha digital;

6. Qualificar e dar suporte a atuação dos representantes dos trabalhadores nos 
conselhos da cidade.

EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, GRATUITA E DE 
QUALIDADE

103. O Governo Municipal de Lauro Michels, em Diadema, desde sua primeira ges-
tão está alinhado com um projeto excludente e contrário aos interesses dos 
trabalhadores.  Tem atuado de forma autoritária, pois sem qualquer discussão 
com a comunidade escolar, mudou o sistema educacional da cidade, implan-
tando na rede municipal de Ensino convênio com o Sistema Sesi de Ensino a 
um custo estimado de R$ 2,7 milhões/ano para aquisição livros didáticos que 
poderiam ser adquiridos sem qualquer custo do governo federal através do PNLD 
(Programa Nacional do Livro Didático), ou seja, uma farra com o dinheiro pú-
blico que daria para construir e equipar pelo menos três escolas. 

104. Mas a farra dos investimentos na iniciativa privada não terminou aí. Depois de 
muita pressão do Sindicato e dos profissionais da Educação, o Governo recuou 
da contratação da empresa Planeta Educação, que receberia R$ 25,5 milhões 
para fornecimento de material cujo objetivo era “fazer com que o professor 
aprendesse a ensinar”, num claro desrespeito a todos os profissionais de Edu-
cação do município e um rompimento com o projeto pedagógico elaborado de 
maneira cuidadosa pela comunidade escolar e pelos professores. 
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105. Ao longo dos últimos seis anos, professoras e professores têm feito resistência 
às intenções do Governo que, sob o argumento da ‘necessidade de promover 
adequações no Estatuto do Magistério’ objetivam apenas a retirada de direi-
tos, conquistados com muita luta. Inúmeras foram as tentativas da Secretaria 
de Educação e do Governo Lauro Michels de alterar nosso Estatuto, sem deba-
te coletivo com a rede, e desrespeitando a lei, já que o artigo 156 do Estatuto 
do Magistério, prevê que “cabe a Comissão de Desenvolvimento Funcional e a 
Secretaria de Educação apresentar relatório expondo a necessidade de sua al-
teração”.  Esta Comissão é composta por 05 membros indicados pela Adminis-
tração Municipal e 05 membros eleitos pelos profissionais do Quadro do Ma-
gistério, assegurando a participação de professores na definição de mudanças.

106. O Estatuto do Magistério Municipal de Diadema, LC 353/12, é fruto de um 
longo processo democrático realizado entre 2011 e 2012 e atualmente necessi-
ta de adequações para a ampliação e reconhecimento de habilitação acadêmi-
ca, pontuação para artigos e publicações e de maior leque de cursos de acordo 
com a área de atuação do professor. Essas e outras alterações foram reivindica-
das pela Comissão de Desenvolvimento Funcional, na Secretaria de Educação 
(SE), sem qualquer resposta até hoje por parte da Administração. Só com a 
participação dos trabalhadores, democraticamente constituída, é que pode-
remos rever, com responsabilidade e na perspectiva de ampliação de direitos, 
qualquer legislação que trate da vida funcional dos trabalhadores.

107. Ações da Administração Municipal tem buscado precarizar o trabalho docente 
e inviabilizar direitos, como é o caso dos professores da rede que suplementam 
a jornada de trabalho: primeiro foi a mudança nas regras e calote no paga-
mento do 1/3 de férias e do salário sobre a média da jornada suplementar, no 
final de 2017 e início de 2018,  depois foi corte de jornada suplementar nos 
afastamentos de doença e a tentativa de repetir o mesmo feito “nos casos de 
acidente de trabalho” – situação revertida pela atuação do Sindicato e por fim 
a tentativa frustrada pelo nossa mobilização, de modificar a forma de apontar 
a Hora Aula que complementa a Jornada Suplementar para impor mais prejuí-
zos aos professores e professoras. 

108. Também estão sendo atacados os princípios e instrumentos de gestão demo-
crática na educação de Diadema com constantes ameaças de “acabar com a 
eleição para diretores e vice nas escolas municipais”, e na prática com a indi-
cação de muitos diretores e vice-diretores pela Administração, ou ainda pela 
implantação do “Mandato Tampão” e por  todas as dificuldades criadas pelas 
Comissões não paritárias constituídas para coordenar os processos eleitorais.

109. Desde 2008 o SINDEMA luta pela implantação da jornada de um terço desti-
nada as horas atividade, assegurada pela Lei do Piso, em vários momentos de 
diversos governos, encaminhando propostas aprovadas pela categoria, para 
a negociação de um plano de implantação deste direito para toda a rede mu-
nicipal. Em 2013, ingressamos com ação jurídica para garantir esse direito, e 
mesmo depois de ter sido reconhecido pela Justiça, só uma parte dos profes-
sores (aqueles que atuam nas escolas de Educação Infantil Integral – Creche 
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e Professores de Educação Básica I e II que atuam na Educação de Jovens e 
Adultos) usufruem dessa jornada, violando inclusive, o princípio da isonomia. 

110. A chamada “reorganização” da Educação de Jovens e adultos tem causado 
desorganização e precarização do serviço. Há décadas essa modalidade de en-
sino tem sido alvo do poder público, seja pela ausência de políticas públicas, 
que garantam o acesso e permanência dos alunos adultos, seja pela falta de 
campanhas de divulgação e de incentivo, que motivem a população de jovens e 
adultos com baixa escolaridade a retornarem à escola. O fechamento de salas é 
resultado dessa situação, que atinge também os professores desse segmento. O 
governo Lauro Michels agrava o desmonte da EJA quando, de forma populista, 
anuncia a abertura de salas descentralizadas sem condições de atendimento, 
multisseriadas, sistema “aulão”, sem alimentação escolar e com carga horária 
reduzida.

111. O governo Lauro Michels aprofunda aceleradamente, o processo de terceiri-
zação do serviço público em Diadema. A Educação é também alvo do governo 
que, ao invés de fortalecer e melhorar o serviço público passou a rifar a gestão 
de escolas públicas delegando suas obrigações para entidades ou grandes em-
presas. 

112. Assim ocorreu com três creches novas do município, EMEB João José dos 
Santos (Creche Naval), EMEB Maria Clara Jacob Machado (Creche Ilhéus) e a 
Creche Professor Rubem Azevedo Alves (ao lado da EM Sagrado Coração de 
Jesus), que tiveram suas obras paradas no início da gestão Lauro Michels, e às 
vésperas da eleição de 2016, foram entregues sob a gestão  de uma entidade 
social privada.

113. Como não há lei de permissão das Organizações Sociais (OSs) na educação, 
a Administração Municipal se amparou no Termo de Convênio das creches 
conveniadas. Essa medida prejudicou os professores e agentes de serviços de 
cozinha aprovados em concursos vigentes, que aguardam ingresso no serviço 
público municipal em Diadema, além dos profissionais da rede que tinham a 
expectativa, com a conclusão das obras, de pleitearem a lotação nestes equi-
pamentos. A população perdeu também, três espaços educacionais 100% pú-
blicos, que deveriam ser prioridade de qualquer governo comprometido com a 
educação pública de qualidade. 

114. Os trabalhadores não docentes que atuam na Educação constituem um con-
tingente importante de servidores, que recebem baixos salários, trabalham em 
condições precarizadas e não têm valorização profissional.

115. No final de 2013, a PMD abriu seleção pública para contratação temporária por 
12 meses, em regime de urgência, de Agentes de Cozinha I, para substituir a 
empresa terceirizada. Mesmo tendo terminada a possibilidade legal de contra-
tação de emergência a Prefeitura publicou novo edital de seleção pública no 
início de 2016. Só depois de inúmeros questionamentos do Sindicato e de mui-
ta luta, a Administração Municipal se comprometeu com a realização imediata 
de concurso público para preenchimento dos cargos vagos. 
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116. O compromisso que a Secretaria de Educação e a Administração assumiram, 
de contratação por RPA apenas para suprir o tempo necessário para o tramite 
do concurso não foi cumprido. Temos hoje nas escolas da rede municipal 152 
agentes de serviços de cozinha I e 29 Agentes de Cozinha II que são estatutá-
rias, e 98 Agentes de Serviços de Cozinha I contratadas de forma precária, sem 
direitos, por RPA, conforme dados do Portal da Transparecia de julho de 2019.

117. Em 2016, o Prefeito Lauro Michels se comprometeu a enviar Projeto de Lei 
para a Câmara para que as Agentes de Cozinha I (único cargo entre os servido-
res ativos que recebe hoje o piso salarial de R$ 1.106,15), fossem enquadradas 
na referência 2 (R$ 1.272,60, o que representa um ajuste de 13%), mas não 
honrou seu compromisso, alegando proibição por causa da lei eleitoral. Nos 
anos seguintes, 2017, 2018 e 2019, alegou falta de recursos por conta da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, mesmo com toda pressão do Sindicato nas mesas de 
negociação para que a questão fosse resolvida pela Administração. 

118. Se a vida nas cozinhas das escolas da rede municipal tem pesado como um far-
do para os Agentes de Serviços de Cozinha, para os Agentes de Serviços e tra-
balhadores da Frente de Trabalho a situação não é diferente. Atualmente são 
apenas cerca de 130 Agentes de Serviços e Agentes de Serviços Gerais lotados 
na Secretaria de Educação. Na medida em que vão se aposentando, vão sendo 
substituídos pelos trabalhadores precarizados da Frente de Trabalho – hoje 
260 Bolsistas da Frente de Trabalho estão vinculados a Educação e se dividem 
para a realização de pesadas tarefas, da limpeza de salas, banheiros e pátios, 
dando conta das 62 escolas municipais e da sede da SEMED.

119. Na parte Administrativa também faltam funcionários e sobra trabalho. São 
apenas 85 Agentes Administrativos lotados na Secretaria de Educação que 
atendem as 62 Escolas Municipais além dos Departamentos de Compras, Ges-
tão de Pessoas, Expansão do Ensino, Alimentação Escolar, Suprimentos e Dis-
tribuição, Apoio Pedagógico e Formação, além do Gabinete de Secretaria.

120. Os auxiliares de serviços escolares e administrativos, que estão inseridos nas 
escolas estão esquecidos pela gestão, pois mesmo todos sabendo qual a sua 
real função e o quanto são importantes, continuam sendo desvalorizados e 
relegados ao papel de meros coadjuvantes no processo escolar.

121. A educação delegou o ato pedagógico ao ambiente das salas de aula, a co-
munidade em geral, família e profissionais, acreditam que a pedagogia está 
restrita aos professores e pedagogos, ignorando que conhecimentos e valores 
se constroem em outros espaços escolares. Nesse sentido, acreditamos que os 
servidores operacionais e administrativos se tornam agentes educativos graças 
ao diálogo com crianças, família e demais trabalhadores de escola. A luta pela 
valorização é de extrema importância, pois são os trabalhadores escolares que 
fazem a escola funcionar e este trabalho é de fundamental importância para a 
qualidade da educação. 

122. Na Educação, a falta de condições de trabalho é geral e afeta a todos os traba-
lhadores. Agentes de Cozinha tem feito “vaquinha” para comprar aventais que 
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são obrigadas a utilizar durante o manuseio e preparo de alimentos, além de 
muitas vezes adquirirem itens básicos como detergente. Tem Escola Municipal 
que não tem geladeira para armazenar alimentos perecíveis, o fogão não fun-
ciona e os alimentos são armazenados em depósitos sem ventilação. Nas cre-
ches, os profissionais se depararam com a falta de material de higiene pessoal, 
como sabonete líquido, luvas e toalha de papel. As brinquedotecas e bibliote-
cas são mantidas com materiais doados por professores e pais. Para realizar a 
limpeza adequada, em várias escolas diretores e agentes de serviços compram 
material de limpeza. Falta material de uso coletivo e material de escritório.

123. Os servidores estão expostos às situações de risco constante em grande parte 
dos equipamentos municipais, já que banheiros, refeitórios, cozinhas, salas de 
aula, quadras, pátios externos estão em condições precárias, com vazamentos 
de água, tetos desabando, paredes esburacadas, infestação de pombos, fiações 
elétricas antigas e em péssimas condições de conservação. Além da falta de 
condições de trabalho, a insegurança nos equipamentos públicos municipais 
só aumenta, servidores são assaltados na entrada das escolas e carros rouba-
dos ao adentrar no estacionamento. 

124. Somam-se à insegurança, a falta de condições e sobrecarga de trabalho, a vio-
lação dos direitos, a agressão psicológica, já que servidores acabam sendo pres-
sionados por suas chefias em casos cada vez mais constantes de assédio moral. 

Questões: 

• Quais ações são necessárias para mobilizar os trabalhadores da Educação para 
uma participação mais ativa no sindicato?

• Quais as ações principais que o sindicato deve realizar para uma melhor atuação 
na área da educação?

• Quais ações podemos realizar para construir a nossa organização nos locais de 
trabalho?

• Como o Sindicato pode melhorar a comunicação com a categoria? Quais os instru-
mentos necessários para isto?

• Quais ações devemos realizar para qualificar a participação nas esferas de debates 
como os fóruns, conselhos de políticas públicas, atuação unificada nas conferên-
cias de educação, nos seminários e comissões especificas da área? 

• Quais ações o SINDEMA e os profissionais da Educação podem desenvolver visan-
do a defesa da educação pública, gratuita e de qualidade e com a valorização dos 
profissionais da área?
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Propostas da Oficina Organização Sindical e os desafios da Educação Mu-
nicipal, realizada no dia 18 de outubro de 2019

1. Criar mecanismos que assegurem a organização das Agentes de Cozinha 
contratadas como autônomas (que recebem por RPA e que estão trabalhan-
do em regime inferior à CLT) pelo Sindicato dos Funcionários Públicos de 
Diadema;

2. Criar mecanismos que assegurem a organização dos Bolsistas da Frente de 
Trabalho pelo Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema;

3. Promover debate/seminário sobre a continuidade do FUNDEB (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação), principal fonte de recursos para municípios e 
Estados investirem, da educação infantil ao ensino médio;

4. Que o SINDEMA qualifique e dê suporte aos representantes dos trabalha-
dores nos conselhos (Conselho Municipal de Educação, Fundeb e Conselho 
de Alimentação Escolar);

5. Organização dos professores para engajamento nas atividades do dia 27 de 
novembro - Dia Nacional de Luta em Defesa do FUNDEB;

6. Criar organização dos trabalhadores nos locais de trabalho vinculados ao 
Sindicato, visando fortalecer o combate à precarização das relações e condi-
ções de trabalho.

LUTA POR UMA APOSENTADORIA DIGNA E POR DIREITOS 
PREVIDENCIARIOS

125. A previdência social é uma das maiores conquistas da classe trabalhadora. No Bra-
sil, somente na Constituição de 1988 avançamos na conquista de direitos previ-
denciários que constituem num dos pilares da Seguridade Social, juntamente com 
a Saúde e a Assistência Social, que prevê atendimento Universal, descentralizado 
e democrático, com gestão e financiamento solidário, envolvendo trabalhadores, 
empregadores, aposentados e Governo. E essa garantia Constitucional está des-
truída pelo governo Bolsonaro, justamente por ser um mecanismo de distribuição 
de renda, de caráter solidário, sob a responsabilidade do Estado. 

126. O capital financeiro internacional vê nesses recursos, uma grande fonte para a con-
cretização de seus interesses, ou seja, o aumento do lucro. Isso explica a pressão 
exercida por esses grupos no sentido de transferir para o setor privado significativa 
parcela dos recursos previdenciários, inviabilizando a manutenção do princípio da 
solidariedade entre as gerações, descaracterizando assim, a própria previdência ao 
torná-la um pequeno investimento e não um direito dos trabalhadores. Nesse sen-
tido os trabalhadores do mundo encontram-se em luta constante, como podemos 
verificar no Chile, França e diversos países mundo a fora, reivindicando o direito à 
previdência pública e a manutenção dos direitos conquistados historicamente. 
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127. A proposta do capital financeiro apresentada e defendida pelo governo queria 
imediatamente transformar o sistema previdenciário brasileiro em capitaliza-
ção, e deixar à mercê dos interesses de bancos privados a previdência pública. O 
sistema de capitalização saiu da versão final aprovada na Câmara do Deputados, 
devido às diversas pressões realizadas pelas Centrais Sindicais e Movimentos 
Populares, contrários à PEC em sua totalidade. Mas, nem por isso a contrar-
reforma aprovada deixou de ser a destruição da Política de Seguridade Social 
conquistada em 1988. 

128. No Brasil, desde 1998, ou seja, dez anos após a promulgação da Constituição, 
os trabalhadores e as trabalhadoras do setor público passaram a sofrer uma sé-
rie de mudanças nas regras previdenciárias com perda de direitos. São 20 anos 
com medidas que resultaram em acesso à aposentadoria adiado ou dificultado e 
valor da aposentadoria reduzido: mudança de tempo de serviço para tempo de 
contribuição, fator previdenciário, fim da paridade, mudanças na integralidade, 
contribuição dos inativos, teto máximo igual ao regime geral e instituição de 
previdência suplementar. No entanto, nada se compara ao retrocesso que o go-
verno ultra neoliberal de Bolsonaro pretende impor à classe trabalhadora em ge-
ral e aos servidores públicos em particular com a contrarreforma da previdência. 

129. Em relação aos servidores públicos que estão nos RPPSs (Regimes Próprios de 
Previdência Social), o governo quer inviabilizar sua organização e funcionamen-
to, criando mecanismos de pressão sobre estados e municípios, que resultarão 
em profundos ajustes fiscais, com restrição a aumentos e reajustes salariais do 
pessoal ativo e mais aumento de alíquotas dos servidores. A origem dos proble-
mas financeiros nos RPPSs, está na terceirização crescente no setor público, que 
impactou a arrecadação previdenciária, associada à má gestão dos governos que 
utilizaram o fundo previdenciário para outras finalidades, e posteriormente pelo 
não pagamento em dia da parte patronal, impondo sucessivos parcelamentos 
das dívidas quando, por força da lei, não podem mais protelar.

130. Atualmente existem 2.115 regimes próprios de previdência social abrangendo 
mais de 6 milhões de servidores civis ativos e 3 milhões de inativos e pensionis-
tas. No Brasil, parte dos servidores municipais são segurados pelo Regime Geral e 
parte pelos Regimes Próprios.  Em 2015, regimes próprios de estados e Municípios 
arrecadaram quase 80 bilhões de receita previdenciária. Esse montante significa 
6,4 vezes o montante atualmente arrecadado no mercado de previdência privada.

131. A proposta de Bolsonaro estabelece a idade mínima de 65 anos para homens e 
62 anos para as mulheres e aumentar o tempo mínimo de contribuição para 25 
anos para que os servidores tenham acesso a 60% do valor do benefício. Para re-
ceber o valor integral, os servidores terão de contribuir por pelo menos 40 anos.  
O cálculo para o valor do benefício passará a contabilizar todos os salários e não 
mais os 80% mais altos, como é hoje. Com isso, o valor do benefício das futuras 
aposentadorias será bem menor.  Com a reforma de Bolsonaro todos os traba-
lhadores e as trabalhadoras do setor público, terão seus salários reduzidos ime-
diatamente; os reajustes salariais serão comprometidos; trabalharão por muito 
mais tempo e receberão muito menos, se conseguirem se aposentar. 
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132. A Reforma impactará diretamente no bolso dos servidores públicos da ativa e 
aposentados, impondo a obrigatoriedade de estados e municípios elevarem as 
alíquotas de contribuição dos servidores, de 11% para 14% podendo chegar até 
22%, no caso daqueles que já registram déficits em seus regimes de Previdência.

133. Em Diadema nossa previdência é gerida pelo IPRED (Instituto de Previdência 
Municipal de Diadema), criado em 10 de janeiro de 1995 e regido pela Lei Com-
plementar 220, de 2005, em conjunto com a legislação federal que regulamenta 
o funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência, é este instituto que pro-
grama e organiza as receitas para as aposentadorias, pensões e demais benefí-
cios previdenciários dos servidores e seus dependentes. 

134. Segundo dados apresentados na Audiência Pública do IPRED, realizada em 26 de 
julho de 2019, no 2º bimestre deste ano, eram segurados do nosso Instituto 8990 
servidores, sendo 6241 servidores ativos, 2457 aposentados e 292 pensionistas.

135. A receita financeira do IPRED, é composta por duas fontes principais: o des-
conto mensal de 11% nos vencimentos dos servidores, que tem sido repassado 
normalmente ao IPRED, e os repasses que devem ser feitos mensalmente, direto 
da Prefeitura ao IPRED, para pagamento, tanto da alíquota patronal que é de 
13,30%, como da alíquota complementar de 26,10%, que visa à amortização do 
déficit técnico apurado pelo Estudo Atuarial.

136. A falta de repasse da parte patronal gera um aumento progressivo do déficit, 
e vem gerando o acúmulo de dívidas da Prefeitura com o IPRED. A prefeitu-
ra desvia descaradamente os recursos para supostamente devolver em suaves 
prestações com juros, além disso tem deixado de quitar as prestações dos quatro 
parcelamentos de dívidas vigentes, com o nosso Instituto de Previdência, con-
forme quadro abaixo:

ANO Nº TOTAL DE 
PARCELAS

PARCELAS 
FALTANTES

TÉRMINO 
PARCELAMENTO

VALOR MENSAL 
(R$) VALOR TOTAL (R$)

2002 420 228 set/2037 1.139.623,87 259.834.242,36
2015 60 27 dez/2020 564.377,44 15.238.190,88
2016 60 39 dez/2021 1.559.119,28 60.805.651,92
2018 60 56 mai/2023 2.114.009,61 118.384.538,16

    5.377.130,20 454.262.623,32
 

137. Segundo dados apresentados na última Audiência Pública, o déficit gerado pela 
inadimplência da PMD para com nosso Instituto, chegou a 140 milhões em 2018 
e no final do 2º bimentre de 2019, já passava de 64 milhões.

138. Em 2018, a obrigatoriedade de Audiências Públicas quadrimestrais do IPRED, 
com ampla divulgação aos segurados do instituto, para acompanhamento e fis-
calização mais efetiva da situação financeira, foi conquistada por força da mobi-
lização da categoria e articulação do Sindicato junto à Câmara Municipal.
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139. Entre Abril e Maio de 2019, o SINDEMA, em parceira com o DIEESE, promoveu 
o Curso Regimes Próprios de Previdência: Os Atuais Desafios para os Trabalhadores, com 
o objetivo de dar continuidade à formação sobre os impactos da Reforma da 
Previdência no Regime Geral de Previdência Social e Regimes Próprios de Previ-
dência, com foco na previdência dos funcionários públicos de Diadema.  

140. Para enfrentar estes ataques tanto na esfera nacional como no âmbito do mu-
nicípio, é fundamental que o sindicato tenha como ponto central a atualização, 
formação e mobilização da categoria, que precisa estar antenada e informada de 
todas as ações do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, e da administra-
ção do IPRED. 

Questões:

• Quais as ações principais que devemos realizar para uma melhor atuação em de-
fesa do direito à aposentadoria e do IPRED?

Propostas 

1. Realizar campanha permanente em defesa do IPRED;

2. Participar das lutas gerais pela revogação da reforma da previdência;

3. Lutar para que governo municipal cumpra com o pagamento dos acordos e da 
parte patronal;

4. Dar continuidade ao processo de Formação dos servidores sobre a Previdência;

5. Promover formação aos representantes dos trabalhadores no Conselho Delibe-
rativo e Conselho Fiscal;

6. Propor seminário regional sobre luta pela previdência municipal, visando uni-
ficar as ações em defesa da previdência dos servidores municipais no ABCD. 

ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 
APOSENTADOS DA PREFEITURA DE DIADEMA 

141. O quadro de aposentados e aposentadas tem aumentado de forma significativa 
na Prefeitura de Diadema, pois estamos em um período que coincide com os 30 
anos da Constituição Federal de 1988, que instituiu o ingresso de servidores 
através de concursos públicos.  Em 1995 foi criado o IPRED, regime próprio de 
previdência ao qual são segurados todos os servidores e servidoras municipais, 
dos quais 2.457 são aposentados e 292 pensionistas. Grande parte dos servido-
res que ingressaram antes de 2003, se aposentaram com direito à paridade e 
integralidade. Atualmente 1091 aposentados e aposentadas, são associados do 
SINDEMA.
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142. Na atual conjuntura de ataques aos direitos da classe trabalhadora, e de uma 
contrarreforma da previdência, que reduz direitos e benefícios, aumenta alíquo-
tas e visa inviabilizar os regimes próprios de previdência, é preciso reafirmar a 
necessidade de organização deste segmento da categoria, pois os aposentados e 
aposentadas são parte indissociável do conjunto dos trabalhadores e trabalha-
doras municipais.

143. O SINDEMA tem se empenhado na construção de um Coletivo de Aposentados 
e Aposentadas que se reúne mensalmente, incluindo e acolhendo as suas de-
mandas, com o objetivo de mobilizar e organizar este segmento, estimulando a 
participação nas lutas da categoria;

144. Um de nossos objetivos é ampliar a participação, com ações que promovam a 
sua inclusão na formulação de políticas, pautas de intervenção sindical e nas 
lutas da categoria;

145. Considerando o contexto nacional e municipal em que estamos inseridos, en-
tendemos que o SINDEMA deve ser um espaço para debate, formulação e or-
ganização, com um coletivo ativo, participativo e solidário, e ao mesmo tempo, 
um espaço de convivência e sociabilidade, que possibilite estimular e fortalecer 
vínculos e relações.

Questões

• Quais ações devemos realizar para o fortalecimento do Coletivo de Aposentados e 
Aposentadas e aumento do número de associados ao nosso Sindicato?

• Que ações são necessárias para mobilizar os aposentados e aposentadas para te-
rem uma participação ativa, nas atividades gerais que o SINDEMA realiza com a 
categoria?

Propostas
1. Organizar a participação dos aposentados e aposentadas nas campanhas sala-
riais e lutas da categoria, assim como nas lutas gerais em defesa dos direitos da 
classe trabalhadora e nas entidades CUTistas de representação nacional;

2. Mobilizar os aposentados e aposentadas para a participação nas lutas em defe-
sa dos direitos da classe trabalhadora;

3. Intensificar as sindicalizações de aposentados e aposentadas;

4. Incentivar a participação dos aposentados e aposentadas nas reuniões mensais 
do coletivo; 

5. Construir planejamento anual que inclua confraternização, formação cultural 
e política, além de passeios;

6. Incentivar a participação nos diferentes conselhos de direitos;

7. Garantir acessibilidade no prédio do SINDEMA.
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GÊNERO - RAÇA - DIVERSIDADE 

146. A categoria dos trabalhadores e das trabalhadoras no serviço público municipal, 
além de abranger várias áreas e diferentes profissionais, também deve conside-
rar que é heterogênea na sua composição étnica, de gênero e geracional, além 
de outras especificidades:  é formada por negros e negras, mulheres e homens, 
idosos e jovens, trabalhadores e trabalhadoras com deficiência, trabalhadores/as 
LGBTQIA+, e que a inserção e o cotidiano de trabalho são marcadas por discri-
minações e preconceitos. 

147. O ambiente de estímulo à violência, discriminação contra negros e negras, mu-
lheres, LGBTIs também repercute nas relações e no ambiente de trabalho, haja 
vista o aumento das denúncias públicas de racismo, assédio sexual e moral nos 
locais de trabalho da Prefeitura de Diadema.

148. Esta situação que se agrava no país, com consequências diretas também no co-
tidiano do trabalho, exige que o SINDEMA amplie as ações e apresente pautas 
concretas para coibir estas violências.

Questões

• Visando combater toda forma de assédio, discriminação e violência, contra negros 
e negras, mulheres, LGBTQIA+, pessoas idosas e as pessoas com deficiência, quais 
ações podemos realizar junto à categoria à Câmara e Prefeitura de Diadema?

Propostas

1. Incluir os temas do combate ao racismo, violência de gênero e discriminações 
nas ações desenvolvidas, com o objetivo de informar e sensibilizar o conjunto da 
categoria;

2. Potencializar ações de pressão junto à Câmara e Prefeitura Municipal, exigindo 
investimentos em políticas públicas voltadas ao combate ao racismo e a todas as 
formas de violência contra as mulheres e as minorias;

3. Incentivar a denúncia do assédio sexual e/ou moral nos locais de trabalho e 
realizar campanhas de orientação e conscientização para combater essas práticas 
abusivas contra as mulheres e setores vulneráveis;

4. Propor à Prefeitura e Câmara Municipal minuta de projeto de lei que vise coi-
bir o Assédio Moral, Sexual, Discriminação de Gênero e Racismo;

5. Realizar debates e formações sobre conteúdos de gênero, raça/ etnia, LGBT-
QIA+, idosos, pessoas com deficiência, para potencializar os enfrentamentos e 
organização sindical destes segmentos.
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ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO   
 
GESTÃO E SUSTENTAÇÃO FINANCEIRA DO SINDEMA

149. A atual gestão (2017-2020) inicia-se em pleno período de ataques às entidades 
sindicais com o objetivo de asfixiá-las financeiramente, reduzindo sua capacidade 
de organização e de luta. A “extinção” abrupta da contribuição sindical compul-
sória – imposto sindical - sem que mecanismos democráticos e livremente decidi-
dos pela categorias fossem instituídos e os ataques constantes do governo federal 
com o intuito de asfixiar as entidades sindicais e reduzir a sua capacidade de luta, 
resistência e organização, tivemos que readequar e buscar ampliar a sustentação 
financeira do SINDEMA, para assegurar as lutas em defesa dos trabalhadores, na 
defesa das políticas públicas e a garantia das condições mínimas de trabalho.

150. O fim da do Imposto Sindical representou uma queda de 45% da nossa receita 
anual, que hoje está restrita basicamente a fonte de arrecadação da contribui-
ção associativa (mensalidade sindical) dos servidores da ativa e aposentados. A 
mensalidade sindical está fixada em 1% do salário base dos servidores da ativa 
e 0,5% do vencimento dos servidores aposentados.

151. Em 2017 foi o último ano de contribuição do Imposto Sindical e tivemos que 
avaliar o impacto da extinção dessa receita para os próximos anos. Numa pri-
meira avaliação detectamos que havia um desequilíbrio financeiro entre receita 
e despesas na ordem de 25% de déficit mensal, que corroía o saldo disponível 
em nossas contas. Se esse déficit continuasse nesta proporção teríamos o nosso 
saldo zerado em aproximadamente doze meses e começaríamos a trabalhar no 
vermelho, inviabilizando nossa atuação. Procuramos adotar medidas e ações 
para que a cada mês reduzíssemos esse déficit e aumentássemos a receita e a 
curto prazo passamos a ter superávit anual. 

152. Em quatro meses (agosto a dezembro/2018) tivemos um crescimento de mais de 
400 novos sindicalizados, saltando de 3.200 para 3.610 sindicalizados e hoje es-
tamos beirando os 3.800 sindicalizados (entre servidores da ativa, aposentados, 
FFF e Câmara). Temos a meta de atingir 60% de sindicalizados dos 7.000 servi-
dores da prefeitura e ampliar nossa campanha com os servidores aposentados e 
da Câmara Municipal.

153. Outras medidas e ações para a sustentação financeira do SINDEMA estão em 
estudos, deverão ser submetidas em assembleia e serão fundamentais para rea-
lizarmos uma gestão sindical eficiente, organizada e preparada para as lutas 
que virão, frente aos ataques da retirada de direitos da classe trabalhadora e de 
retrocessos impostos por esta nova onda neoliberal. 

Questões

• Levando-se em conta os ataques para inviabilizar financeiramente os sindicatos, 
quais ações podemos realizar para aumentar os recursos do Sindicato para o finan-
ciamento das lutas, formação, comunicação e demais atividades e ações sindicais?
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Propostas

1. Racionalizar e otimizar recursos por meio do compartilhamento de estruturas 
(estrutura solidária) com outros sindicatos;

2. Ampliação de parcerias e convênios no atendimento aos servidores sindicali-
zados;

3. Prever doações de pessoas físicas e jurídicas, devidamente contabilizados, para 
financiamento das lutas do SINDEMA;

4. Realizar as mudanças e adequações administrativas e de infraestrutura, neces-
sárias no atual período.

POR UMA FORMAÇÃO CLASSISTA

154. A formação da classe trabalhadora é um tema fundamental para o nosso sin-
dicato, e devemos manter um Plano de Formação Estratégico, voltado para a 
direção, para a militância sindical e para a base de associados.

155. No caso específico do SINDEMA, que representa inúmeras categorias do servi-
ço público municipal, é preciso pensar em formações específicas por área, em 
formações gerais que nos unifiquem enquanto servidores públicos e, para além 
disso, enquanto classe trabalhadora, se constituindo como uma das ações prio-
ritárias do sindicato. 

156. São nos espaços de formação política e sindical, que podemos nos apropriar de 
instrumentos teóricos para entender e transformar a realidade. Os espaços de 
formação organizados pelo Sindicato devem ser permanentes, e coerentes com 
uma educação libertadora, integral e inclusiva.

157. A formação que devemos desenvolver deve estar pautada nos seguintes princí-
pios: ser democrática, plural e unitária, classista e de massas, e indelegável, con-
forme reafirmado na 4ª Conferência Nacional de Formação da CUT, realizada de 
27 a 31 de maio de 2019 em Belo Horizonte (MG).

158. A formação deve estar fundamentada em teorias comprometidas com as lutas 
da classe trabalhadora, e ser teórica e prática.  Dessa forma, deve trabalhar com 
temas atuais, como os que estamos enfrentando, ataques dos governos, des-
monte da previdência, privatizações e terceirizações, assédio moral, opressão 
de gênero, raça e LGBTQIA+, exclusão das pessoas com deficiência. A prática 
formativa, deve estar embasada também na participação diária, na militância 
junto aos diferentes movimentos de enfrentamento e resistência aos ataques 
dos capitalistas e seus governos. 

Questões

• Considerando a necessária formação política e sindical de nossa categoria, quais 
ações o SINDEMA deve realizar para atingir esse objetivo?
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• Considerando que a conjuntura atual exige uma atuação cada vez mais articula-
da, consciente e planejada, que ações formativas o SINDEMA deve considerar como 
prioritárias?

Propostas

1. Realizar parcerias com universidades, entidades sindicais e de formação visan-
do qualificar nossa política de formação;

2. Intensificar a realização de debates de pautas mais gerais da conjuntura, e os 
desafios para organização e mobilização da classe trabalhadora;

3. Promover seminários e encontros, se integrando à Política Nacional de Forma-
ção da CUT.

COMUNICAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE LUTA

159. A capacidade de se comunicar é um forte aliado para conquistas e para o com-
bate à retirada de direitos. Assim sendo, a comunicação deve ocupar um espaço 
central no sindicato, se constituindo como um instrumento fundamental de 
luta por direitos.

160. A Comunicação Institucional é a voz do SINDEMA e de sua diretoria com a base 
e para a sociedade. Uma comunicação eficiente deve considerar os mecanismos 
de se comunicar, veículos e ferramentas, a convergência dos conteúdos, o cará-
ter informativo e formativo, ao mesmo tempo. Deve ser capaz de fazer pontes 
com debates regionais, estaduais, nacionais e internacionais, com interativida-
de, disponibilizando espaço de opinião com a base.

161. A comunicação sindical precisa avançar, a ponto de informar a sociedade sobre 
suas pautas e de interpretar, para sua base, os temas que interessam aos traba-
lhadores. Nesse sentido, a diretoria do Sindicato não deve abrir mão de emitir 
opiniões e de se posicionar diante da conjuntura do país.

162. O Setor de Comunicação do SINDEMA é responsável pela produção e edição dos 
impressos (jornais e boletins), o site e as redes sociais do Sindicato (Facebook e 
WhatsApp), assim como a produção de vídeos, o diálogo com a imprensa e veí-
culos de comunicação de massa, bem como a elaboração de notas necessárias à 
base e ao conjunto da classe trabalhadora.

Questões

• Considerando a importância da comunicação hoje, como o Sindicato pode melhorar a 
maneira de se comunicar com a categoria e com a sociedade?

• A partir da estrutura já existente, como a comunicação pode ampliar e tornar-se ainda 
mais presente no dia a dia dos trabalhadores nos locais de trabalho?
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Propostas

1. Desenvolver projeto de comunicação envolvendo todas as mídias;

2. Buscar tecnologias alternativas visando ampliar a comunicação com a base;

3. Utilizar os mecanismos e recursos humanos necessários, visando facilitar a apro-
priação pelos trabalhadores dos conteúdos divulgados e a ampliação do debate.

O SINDEMA E A ATUAÇÃO JURÍDICA

163. A Constituição Federal de 1988 reconheceu as entidades sindicais, como des-
tinatárias de diversos mecanismos, indispensáveis na defesa intransigente do 
direito dos trabalhadores. 

164. O papel do departamento jurídico de um sindicato é dar suporte técnico à luta 
sindical, mas jamais pode substituir a luta política de um sindicato. 

165. O Departamento Jurídico do SINDEMA tem atualmente 31 ações judiciais cole-
tivas e mais cerca de 325 ações individuais em defesa dos seus associados, algu-
mas em fase de execução, como é o caso da ação de Jornada de Trabalho (Lei do 
Piso). Há outras com sentença de procedência em primeiro grau, como é o caso 
da Ação Civil Coletiva pedindo a “Concessão de Abono Pecuniário para Apo-
sentados”, que teve referida sentença de procedência confirmada pelo Tribunal 
de Justiça e atualmente aguarda decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a 
forma de atualização dos débitos do Governo. 

166. Há, ainda, decisão de procedência no processo que tem por objeto a “Extensão 
do Recesso Escolar” e que teve decisão de parcial procedência, para reconhecer 
que as horas por serviço extraordinário, acumuladas em banco de horas durante 
a vigência da referida Lei 2096/2001, desde cinco anos anteriores ao ajuizamento 
da ação (em virtude da prescrição quinquenal), em relação a todos os servidores 
do Município de Diadema que o sindicato-autor representa, serão pagas com 
acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal (CF, art. 7º, XVI, 
cc. art. 39, § 3º). O SINDEMA obteve vitória, também, em Mandado de Injun-
ção que teve ordem concedida para, nos termos da supletiva legislação federal 
(RGPS lei n.º 8.213/91 – art. 57 caput e § 1º), estender a aposentadoria especial 
para todos os servidores públicos do Município de Diadema, que exerçam ativi-
dade insalubre e preencham os requisitos.

167. As ações individuais integram outro grupo, e se aproximam de 325 processos.  
Além do atendimento realizado pelo Escritório Inácio e Pereira, o Sindicato tem 
um advogado para acompanhamento de processos da CPP – Comissão Proces-
sante Permanente, cerca de 80 processos e da Corregedoria da Defesa Social, 5 
processos atualmente.

168. O processo nº 1.494/94 conhecido popularmente entre os servidores como “Pro-
cesso do DIEESE”, se refere às perdas salariais do Plano Collor e do Plano Real, 
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e pleiteia os reajustes salariais que foram pagos a menor pela Prefeitura de Dia-
dema, para os servidores estatutários no período de 1991 a junho de 1994. A 
ação foi julgada procedente em todas as instâncias, entretanto, a execução dessa 
ação segue suspensa pela justiça, até que se esgotem todas as possibilidades de 
recursos que a Prefeitura vem ingressando;

169. A judicialização é um instrumento que busca trazer isonomia a uma relação na-
turalmente desigual, desprovida de paridade entre as partes. No entanto, o nú-
mero cada vez maior de ações judiciais na esfera das relações de trabalho vai à 
contramão do poder de mobilização e de pressão dos sindicatos, pois tira a decisão 
da mão da categoria, colocando-a na mão de um judiciário que quase sempre se 
apresenta em defesa do capital e dos governos contra a classe trabalhadora.

Questões

• Estamos assistindo ultimamente, a um verdadeiro espetáculo midiático, onde a “justi-
ça” tem se destacado, muitas vezes driblando a lei para atender a interesses de uma elite 
que domina a sociedade, principalmente nessa conjuntura adversa que estamos vivendo.  
Com base nessa realidade, que ações o SINDEMA pode realizar junto à categoria para a 
conquista de direitos e a garantia de que a legislação seja cumprida?

Propostas

1. Continuar pautando as ações pela organização e luta da categoria e que me-
didas no campo legal sejam ferramentas a serem utilizadas como suporte para a 
luta;

2. Que o recurso judicial seja utilizado tão somente quando esgotadas as tentati-
vas de mobilização e negociação;

3. Que toda ação judicial coletiva seja precedida de ampla divulgação e debate 
com a categoria e deliberada em assembleia;

4. Que os relatórios trimestrais das ações coletivas sejam publicizados à categoria.
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PLANO DE LUTAS  
E DE TRABALHO

1 – LUTA PELA DEFESA DOS DIREITOS

A estratégia do SINDEMA incorpora a defesa intransigente dos direitos, a organização 
da resistência da classe trabalhadora e do povo brasileiro às tentativas de suprimi-los, 
e a luta permanente pela reversão dos retrocessos implementados desde 2016 (Emen-
da 95, Reforma Trabalhista, Terceirização irrestrita, Reforma da Previdência, Privatiza-
ções). Neste sentido, o SINDEMA organizará e mobilizará a categoria para, em conjunto 
com outros sindicatos, centrais sindicais e movimento popular, lutar pelo fim das políti-
cas ultraneoliberais aplicadas pelo Governo Bolsonaro, que tiram direitos da classe tra-
balhadora, pela revogação de todos os retrocessos impostos pelos golpistas, e em defesa 
do serviço público, contra o programa ultraneoliberal dos golpistas.

Estas lutas gerais se articulam com as lutas específicas da categoria dos servidores 
públicos municipais por:

1. Garantia de todos os direitos previstos em lei, no Estatuto dos Funcionários Pú-
blicos de Diadema, no Estatuto do Magistério e no Estatuto da Guarda Municipal 
de Diadema.

2. Fim das terceirizações em todos os setores da Prefeitura de Diadema e revogação 
imediata da Lei das OSs.

3. Defesa do Ipred, pagamento em dia das contribuições patronais e cumprimento 
pontual de todos os acordos vigentes de parcelamento das dívidas da Prefeitura 
de Diadema para com o IPRED. Contra a implantação de qualquer sistema de 
previdência privada.

4. Reajuste e aumento real de salários.

5. Política de reposição das perdas salariais de 1997 a 2004, que totalizam 51,18%.

6. Reajuste e ampliação dos benefícios (vale alimentação, vale refeição, subsídio de 
convênio médico).

7. Implantação de Plano de Cargos, Salários e Carreira que respeite todos os direitos 
previstos na legislação em vigor.

8. Manutenção de todos os benefícios conquistados pelos/as servidores/as da ativa 
aos aposentados. 

9. Pagamento dos retroativos de insalubridade, biênios, diferença da quarta-parte 
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sobre horas-extras e suplementação, periculosidade, risco de vida, bem como do 
abono de permanência, vale transporte, progressão e demais direitos assegurados 
pela legislação.

10. Pagamento das férias proporcionais à jornada de trabalho suplementar e horas 
extras exercidos no período aquisitivo aos/as servidores/as estatutários.

11. Pagamento da licença prêmio, na data de aniversário do/as servidor/a, conforme 
sua opção, em pecúnia ou descanso, para todos/as que adquiriram o direito.

12. Pagamento das verbas rescisórias dos/as servidores/as recém-aposentados/as e 
exonerados em até 60 dias da data da publicação da portaria de aposentadoria ou 
exoneração.

13. Pagamento de Vale Transporte e Vale Refeição nos dias de convocação para hora-
-extra.

14. Garantia de 10% das vagas disponíveis para os/as servidores/as municipais de 
baixa renda e sem moradia na demanda prioritária da Prefeitura para atendi-
mento pelos Programas Habitacionais

15. Implantação imediata de um terço da jornada de trabalho docente para todos os 
professores destinado ao planejamento e outras atividades pedagógicas de acordo 
com a Lei nº 11.738 (Lei do Piso) e com parecer CNE/CEB nº 18/2012.

16. Cumprimento imediato do Estatuto do Magistério no que se refere à adesão para 
ampliação da jornada.

17. Extensão da Gratificação por atuação no PSF – Programa Saúde da Família, para 
todos/as os/as profissionais de saúde do Programa.

18. Enquadramento dos/das atuais ocupantes do cargo de Agente de Serviços de Co-
zinha I na referência 2 e extinção imediata da referência 1 refletindo no aumento 
real do piso salarial

19. Criação de política de readaptação de servidores/as em restrição médica. Regula-
mentação imediata do artigo 36 do Estatuto dos Funcionários Públicos.

20. Condições de segurança em todos os Equipamentos Municipais.

21. Criação de Lei Municipal que regulamente o funcionamento das CIPAS.

22. Condições de trabalho adequadas, com atenção especial aos fatores laborais que 
comprometem a saúde e a segurança dos (as) trabalhadores (as).

23. Manutenção periódica de prédios, equipamentos e aquisição e reposição de ma-
terial de trabalho.

24. Fornecimento de EPI s – equipamentos de proteção individual de qualidade e em 
quantidade suficiente para todos os/as trabalhadores/as. Fornecimento de unifor-
mes e sapatos.
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25. Criação de Lei Municipal que vise coibir o Assédio Moral, Sexual, Discriminação 
de Gênero e Racismo.

2- LUTA PELA DEMOCRACIA

Os direitos sociais e políticos do povo brasileiro são resultado de lutas históricas da 
classe trabalhadora, e de todas as pessoas comprometidas com a construção de uma 
sociedade justa e democrática. Lutamos por uma ordem democrática em que impere a 
soberania popular, e na qual possam se realizar reformas (política, judiciária, urbana, 
agrária, tributária) que apontem para uma sociedade justa e plena de direitos. Defen-
demos, portanto, a luta pela construção da democracia no Brasil. Golpeada em 2016 e 
manipulada desde então, vivemos sob um Estado de Exceção, em que os instrumen-
tos de luta criados pela classe trabalhadora estão sob violento ataque, visando a sua 
completa aniquilação. A luta pela democracia é indissociável da luta pelos direitos e 
pela soberania nacional. Não haverá verdadeira democracia no Brasil sem a libertação 
do ex-presidente Lula, preso sem provas e por motivações claramente políticas. Nes-
te sentido, o SINDEMA organizará e mobilizará a categoria para, em conjunto com 
outros sindicatos, centrais sindicais e movimento popular, lutar pelo fim das políticas 
ultraneoliberais aplicadas pelo Governo Bolsonaro, que tiram direitos da classe traba-
lhadora, em defesa da democracia e de Lula Livre.  

A luta pela democracia, no âmbito local se traduz na defesa e participação ativa nos 
mecanismos e instrumentos de participação popular (conferências, conselhos, fóruns 
temáticos) e na defesa da liberdade e autonomia sindical e do direito à negociação 
coletiva.

1. Participar do Comitê da Frente Brasil Popular em Diadema para articular coleti-
vamente as lutas por direitos e pela democracia. 

2. Lutar pela criação de Lei Municipal que regulamente a Negociação Coletiva de 
Trabalho baseada nos princípios da Convenção 151 da OIT (Organização Interna-
cional do Trabalho) e que estabeleça o direito de Organização por Local de Traba-
lho (OLT) no âmbito do serviço público municipal.

3. Assegurar a participação de trabalhadores e trabalhadoras da PMD nos Conse-
lhos Municipais e demais mecanismos de participação popular e de controle so-
cial, em especial nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social.
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