
TODOS À CÂMARA, DIA 2/2, ÀS 8 HORAS
SERVIDORES: PARTICIPEM DO DIA DE LUTA 

SERVIDOR(A): o Sintrasp 
CONVOCA toda a categoria 
para um forte ato em fren-
te à Câmara Municipal, dia 
2 de fevereiro, às 8 horas.

Estamos novamente sendo 
vítimas de um projeto de lei 
maldoso da Prefeitura que 
tenta, assim como em 2017, 
tirar o quinquênio, a sexta
-parte e os auxílios natalida-
de e funeral dos Servidores.

VEJA A MANOBRA
Dia 22 de janeiro, numa a-

titude traiçoeira, os 13 verea-
dores aprovaram, em 1ª vota-
ção, o Projeto de Lei 1/2018, 
que acaba com os benefícios. 

PREFEITURA TRAIÇOEIRA TENTA 
TIRAR DIREITOS DA CATEGORIA

Vale destacar que só mudou 
o número (2/2017), porque a 
essência é maldosa e prejudi-
ca o funcionalismo.

O QUE É ESTRANHO
Em 2017, após forte pres-

são do Sintrasp, Comissão e 
Servidores, quando consegui-
mos o arquivamento do proje-
to, os vereadores se compro-
meteram em não APROVAR 
nenhum projeto que fere os 
interesses do funcionalismo 
sem antes ouvir a entidade e 
a Comissão de Servidores.

SÓ NOS RESTA A LUTA
Você do concurso de 1998 

vai ficar de braços cruzados?

Toninho do Caps - Presidente

NÃO MEXA EM 
NOSSOS DIREITOS

Antônio Rodrigues 
dos Santos, mais 
conhecido como 
Toninho do Caps, 
é presidente do 
Sintrasp (COTIA)

“O Sintrasp, a Comissão 
de Servidores e toda 

a categoria estão organi-
zados. Jamais aceitaremos 
esse retrocesso sem lutar. 

COMPANHEIRO(A): 
o momento exige união, 

participação e resistência. 
Juntos venceremos.”

ASSEMBLEIA GERAL - EDITAL DE CON-
VOCAÇÃO - O Presidente do SINDICATO 
DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS 
PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS DE OSASCO 
E COTIA, no uso de suas atribuições confe-
ridas pelo estatuto da entidade sindical, con-
voca toda categoria dos Servidores Públicos 
e Empregados Públicos Municipais da Pre-
feitura do Município de Cotia, sócios e não 
sócios, para a assembleia geral extraordi-
nária que se realizará dia 2/2, às 9 horas, 
em primeira convocação, e segunda convo-
cação, às 10 horas, na Praça Matriz - Cotia/
SP para discussão e deliberação acerca da  
exclusiva ordem do dia: Deflagrar gre-
ve geral da categoria caso seja aprovado 
o Projeto de Lei nº1/2018, de autoria do 
Executivo, que retira direitos assegurados 
constitucionalmente. Cotia, 25/1/2018. 
Antônio Rodrigues dos Santos - Presidente.



FEDERAÇÃO E CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES

Não estaremos sozinhos no dia 2 de fevereiro, às 8 da manhã, em frente à Câmara 
Municipal, para lutar pela manutenção de nossos direitos. Lideranças sindicais 

do Estado de São Paulo e do Brasil, através da Fesspmesp e da CSPM (Federação 
e Confederação Nacional dos Servidores Públicos Municipais), vão estar conosco!!! 

Aires Ribeiro - Presidente 
da Fesspmesp e da CSPM

Cláudio A. dos Santos (Ted)
Tesoureiro da Fessp e CSPM

Denilson Bandeira - Diretor de 
comunicação da Fessp e CSPM

“Vamos retornar em Cotia, 
mais uma vez, e apoiar o 

companheiro Toninho 
e todos os Servidores. 

O setor público municipal 
está unido e já convocamos 

toda nossa base para 
combater mais esse 
projeto contrário ao 

Servidor. Precisamos lotar 
a Câmara Municipal 

e mostrar nossa força.”

VÃO FORTALECER NOSSO ATO DIA 2

“É preciso também cobrar 
os vereadores, porque eles 
se comprometeram levar 

ao Sintrasp e aos 
Servidores os assuntos 

de interesse do setor. Mas 
não foi assim que ocorreu. 

A Administração Municipal, 
junto aos nobres senhores, 
tentaram dar um passa- 
moleque no trabalhador.

Isso é inadmissível.”

“Prefeitura que tenta 
prejudicar o Servidor 

deve ser pressionada. Por 
isso estamos unidos com 
o Sintrasp, Comissão de 

Trabalhadores e toda 
a categoria para resistir.
É uma tremenda falta de 

respeito com aqueles que 
contribuem para o bom 
funcionamento de Cotia.
NÃO AO RETROCESSO.”


