
A ação direta de inconstitucionalidade pro-
posta pelo Sindserv-SJC ainda está no Tri-
bunal de Justiça para ser julgada. Além des-
te processo, o sindicato ingressou com uma 
ação civil pública em 22 de junho deste ano, 
que tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública 
do município, com o objetivo de suspender 
a aplicação da alíquota de 14% aprovado pelo 
prefeito Felicio Ramuth. 
Em São José dos Campos, apenas o Sind-

Sindserv luta na Justiça para derrubar a 
reforma  previdenciária de Felicio

serv ingressou com ações judiciais para bar-
rar a reforma da Previdência, e no momento 
aguarda por um posicionamento do TJ e da 
Vara da Fazenda Pública para informar aos 
servidores sobre a procedência das ações. 
Todas as medidas judiciais estão sendo to-
madas pelo sindicato na tentativa de barrar 
o desconto previdenciário de 14% sobre os 
proventos acima de um salário-mínimo dos 
aposentados e pensionistas. 

GATILHO SALARIAL.. VAI TER?VAI TER?

O  gatilho salarial é um reajuste 
obrigatório concedido a todos os 
servidores municipais de São José 
dos Campos sempre que a in� ação 
acumulada atinge 5%. 
O último gatiho repassado aos trabalh-
dores e trabalhadoas ocorreu em maio 
de 2019, conforme indicado pelo IPC 
(Índice de Preços ao Consumidor), da 
Fundação Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas. 
Em setembro último, o percentual che-
gou a 5,05% e já poderia ser compensa-
do sobre o salário dos servidores. 
Mas a dúvida que não quer calar é: A 
prefeitura vai conceder o gatilho este 
ano? 

O Sindserv já enviou para 
a prefeitura dois ofícios 
questionando se haverá a 
aplicabilidade do gatilho este 

ano. O primeiro documento 
foi encaminhado em agosto e, 
à época, a administração infor-
mou que iria avaliar a possibi-
lidade. Neste mês, o sindicato 
enviou novo ofício cobrando 
por esta resposta. 
A depender do posiciona-
mento do governo munici-
pal, a entidade irá recorrer à 
Justiça e lutar pela garantia 
do reajuste a todos os servi-
dores municipais.  



NÃO SE ESQUEÇAM!

ELES TIRARAM DINHEIRO DOS 
APOSENTADOS QUE RECEBEM MENOS

Dulce Rita 
(PSDB)

Cyborg (PV) Dilermando Dié
(PSDB)

José Dimas 
(PSDB)Dr. Elton (MDB) Juvenil Silvério

(PSDB) Lino Bispo (PL)

Esdras Andrade
(SD)

Maninho Cem 
por Cento (PTB)

Walter Hayashi
(PSC)

Marcão da 
Academia (PTB)

Prof. Calasans 
(PRP)

Rober� nho da 
Padaria (Cidad.)

Sérgio Camargo 
(PSDB)

Valdir Alvarenga
(SD)

Roberto do 
Eleven (Republ)

FALTARAM 
À SESSÃO:

Amélia Naomi
(PT)

Juliana Fraga
(PT)

Vagner Balieiro 
(PT)

Flávia Carvalho
(Republ)

Zé Luís (PSD)

VOTARAM A 
FAVOR DOS 
APOSENTADOS:


