
Proposta de Resolução
O  momento  atual,  caracterizado  por  uma  grave  crise  econômica

internacional,  atinge,  principalmente,  trabalhador@s,  @s quais  estão sendo
constantemente atacad@s em seus direitos. Seguindo a cartilha do capitalismo
e neoliberalismo os governos atacam em direitos e protegem os mais ricos.

No  Brasil  essa  crise,  aliada  à  crise  política,  ganha  contornos  de
perversidade:  reforma  trabalhista,  terceirização  do  trabalho,  redução  de
investimentos em políticas públicas, reforma da previdência e proposta de fim
da estabilidade no serviço público. Uma vez que os recursos públicos não são
mais suficientes para manter avanços sociais e o lucro das elites rentistas, o
governo opta pelo ataque aos direitos d@s trabalhador@s, reafirmando seu
compromisso com a classe dominante desse país.

Estamos vivenciando, no governo do Estado do Rio grande do Sul,
uma
administração pautada pelo corte sistemático de recursos para a saúde, que
tem levado ao fechamento  de  hospitais  pelo  interior,  ao  sucateamento da
educação,  ao  desmonte da  segurança  e  a  violência  praticada  diariamente
contra os movimentos sociais e reivindicações populares. O arrocho salarial, o
parcelamento de salários, fechamento de fundações, privatização de empresas
públicas, contratos de trabalho voluntário, são outros exemplos da proposta
neoliberal do governo Sartori de desmonte da máquina pública.

Quanto aos servidores públicos estaduais, o Governo Sartori retoma a
agenda de outros governos conservadores, com a precarização e desmonte da
administração  pública,  transformando servidor@s em “bodes  expiatórios”
para justificar seu interesse em privatizar tudo o que é público.

No município de Caxias do Sul,  esta  ameaça,  disfarçada de “Gestão
Compartilhada”,  começa  a  se  concretizar,  através  de  medidas  da  cartilha
neoliberal  que  prega  o  desmonte  do  serviço  público.  Apesar  de  todos  os
indicadores apontarem a saúde financeira do Município, com cumprimento do



orçamento acima do projetado e baixo comprometimento da receita corrente
líquida com a folha de pagamentos.

Primeiro, foi a entrega da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
zona Norte para o Instituto de Gestão e Humanização (IGH). A Prefeitura
construiu, equipou e instalou a UPA, mas agora entrega toda a estrutura ao
particular, que vai explorar em nome do Estado, recebendo para isso dinheiro
público. Isso é prática de privatização.

Na  sequência,  sem  discussão  com  os  servidores  ou  com  sua
representação que é  o Sindiserv,  foi  a  vez  do Postão 24h,  onde os  atuais
servidores serão transferidos para as UBS (Unidades Básicas de Sáude) e o
Postão será gerido por uma empresa terceirizada.

Sob  a  denominação  de  “parceirização”,  que  nada  mais  é  do  que  a
terceirização  dos  serviços, na  FAS  (Fundação  de  Assistência  Social),  a
presidente  da  Fundação  confirmou  a  decisão  de  parceria  com  entidade
filantrópica,  na  casa  de  acolhimento  Carlos  Miguel.  Um  dos  abrigos  que
acolhe crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, terá as portas fechadas.
O serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes também está
sendo  anunciado  com  a  transferência  desses  usuários  para  serviços
terceirizados.

Na  educação  infantil  a  administração  pretende  encerrar  o  convênio
existente e recontratar educador@s com salário 40% menor do que recebem
atualmente.

Com toda essa avalanche de terceirizações corremos o sério risco de
acabar com o FAPS – Fundo de Aposentadorias e Pensão dos Servidores.

Por  fim,  o  atual  governo municipal  tem marcado sua  administração
pelo autoritarismo, pela falta de diálogo com a população de modo geral.

O Estado não existe apenas para arrecadar tributos e pagar a dívida
pública.  Ele  tem  o  dever  de  prestar  serviços  gratuito  e  de  qualidade  à
sociedade, através das suas instituições e do serviço público.

Nós, servidor@s públic@s estamos sendo atacad@s. Nossos direitos
conquistados com lutas históricas estão ameaçados. Precisamos nos organizar
e lutar conjuntamente com @s que reconhecem a gravidade do momento e a
necessidade de resistência.

Diante desa grave situação em que nos encontramos, nós, servidor@s
reafirmamos nossa luta em defesa  dos avanços sócias  e contra retrocessos
pretendidos pelos nossos governantes. Para isso propomos :

• Não à terceirização dos serviços públicos
• Não à reforma da previdência
• Retomadas dos direitos trabalhistas, previstos na CLT
• Reforma Tributária;
• Reforma Política;
• Democratização dos meios de comunicação,
• Valorização d@ trabalhdor@
• Presença e apoio do Sindicato em todas as lutas de trabalhad@s



• Valorização d@ Servidor@
• Criação de plano de carreira,
• Revisão da lei 409/12, na FAZ 477/12 e no SAMAE 499/12
• Democratização das relações nos espaços de trabalho.
• Mudanças que alterarem o trabalho do servidor precisam ser discutidas

com os envolvidos;
• Discussão  com a  população  sobre  o  tipo  de  serviços  públicos  que

deseja ter para melhorar o atendimento

• Cumprimento da Lei 457/2014, a Lei do Assédio Moral;

• Garantia da trimestralidade e ganho real;
• Fortalecer e reconhecer o Sindicato como instrumento de Luta


