
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO 
SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE ARAQUARI 
 

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove tendo como local tendo como 

local ASERPA, sito a Rua Antonio Ramos Alvin, nº 450 - Centro, Araquari, Estado de Santa 

Catarina, realizou-se a Assembléia Geral Extraordinária em primeira convocação designada 

para as 18h00m (dezoito horas) com número insuficiente de presentes e em segunda 

convocação as 18h30m (dezoito horas e trinta minutos). A senhora Presidente  deu início aos 

trabalhos agradecendo a presença de todos e fez a leitura do edital de convocação. Dando 

continuidade aos trabalhos foi colocado em discussão o primeiro item da ordem do dia: 

“discussão e deliberação da pauta de reivindicações referente a negociação salarial”, sendo 

deliberada a seguinte pauta de reivindicações: *Regência de Classe – Educação; *Carga 

horária de seis horas para Educação Infantil; *Instituir o piso mínimo para os servidores 

municipais no valor de mil e quinhentos reais; *Equiparação salarial dos professores com os 

especialistas; *Concessão de gratificação aos servidores do PSF; *Implantar Plano de Saúde 

para os servidores; *Reposição dos dez por cento a todos os servidores para que haja aumento 

real; *Auxílio alimentação de trinta reais por dia para servidores de quarenta horas e vinte e 

cinco reais por dia para servidores de trinta horas sem prejuízo em feriados, faltas justificadas 

independente da carga horária por dia trabalhado; *Criar uma comissão paritária para 

reformulação dos planos de cargos e carreiras e estatuto; *Equiparação salarial dos 

profissionais: farmacêutico, enfermeiro, psicólogo, fiscais sanitaristas de nível superior, 

nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e assistente social com os 

odontólogos de vinte horas semanais no valor de quatro mil e noventa e seis reais e dezoito 

centavos; *Redução de carga horária dos profissionais: farmacêutico, enfermeiro, fiscais 

sanitaristas de nível superior, nutricionista, fonoaudiólogo e assistente social para trinta horas 

semanais como os profissionais de fisioterapia, terapeuta ocupacional e psicólogo; 

*Gratificação de dedicação exclusiva aos ficais do município (fiscais sanitaristas de tributação, 

de regularidade de obras e de posturas); *Porcentagem gratificação por conta da 

responsabilidade em responder na ausência da direção no caso do Administrador Escolar; 

*Hora atividade para os especialistas, duas horas diárias para o administrador escolar 

(alimentação dos sistemas, relatórios, documentações..) orientador específico para relatórios 

de evasões (sistema apoia do Ministério Público) e supervisora para fazer relatórios 

necessários de acompanhamento das aulas; Preparar aula na ausência dos professores. Ato 

contínuo foi colocado em discussão a segunda ordem do dia: “Formação da comissão de 

servidores para negociação salarial” sendo indicados pela assembleia os seguintes servidores: 

Indianara Maximo – Educação Infantil, Patricia de Oliveira Menezes – Série Iniciais,  Eduardo 

de Oliveira Garcia – Assistência Social, Valdir Aniceto Pereira Junior – Fiscal Sanitarista, 

Letícia Eveliny Reis – Enfermeira, Elenice Maria Strapazzon – Administração, Alaíde Honorato 

da Silva – Saúde. Ficaram também convocados a comissão para a entrega da pauta de 

negociação salarial ao Prefeito no dia treze às onze horas da manhã. Nada mais havendo a 

tratar foi dada por encerrada a assembléia sendo lavrado a presente ata. 


