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SINESP: Balanço dos principais acontecimentos de 2022
O ano foi marcado pela grande vitória da ação dos 81%, pelo enfrentamento 
da Campanha Salarial, pela resistência ao PL 573/21 e à privatização 
da Educação e pela retomada gradual das atividades presenciais

AÇÃO VITORIOSA dos 81% 

Só o SINESP tem Assessoria Técnica 
Especializada na Gestão Educacional

O SINESP liderou, em 1995, a categoria na luta contra a perda do reajuste de 81%, com manifestações na Câmara 
Municipal de São Paulo, e posteriormente iniciou a batalha judicial agora vencida definitivamente na justiça!

Em 19 de maio de 2022 foi 

publicado para o primeiro 

grupo, e em agosto para o 

segundo, despacho da PMSP so-

bre o cumprimento da sentença 

definitiva da ação, com reajuste 

de 25,32% nos vencimentos do 

pessoal da Gestão que ainda 

não havia recebido e que aderiu 

à ação do SINESP. O terceiro 

grupo aguarda a data para a 

incorporação e o SINESP estuda 

a abertura do quarto em 2023.

Histórico: Em 1995, com a lei 

11.722, a prefeitura de São Paulo 

negou ao funcionalismo público 

o reajuste de 81% relativo ao 

mês de fevereiro daquele ano. 

Após milhares de ações indi-

viduais, parte vitoriosa e parte 

não, o SINESP, por meio de seu 

Departamento Jurídico, ajuizou 

uma ação coletiva com o argu-

mento inovador de reajustar 

a tabela de vencimentos para 

repor o reajuste não realizado 

e, depois de muitas batalhas, 

conquistou um feito inédito: a 

ação foi julgada procedente em 

definitivo pela Justiça. 

Vitória histórica do SINESP!

Além do Jurídico voltado a 

ações coletivas e individu-

ais, o  SINESP criou e mantém 

uma Assessoria Especializada 

nos procedimentos técnicos, 

administrativos e jurídicos que 

a gestão educacional enfrenta 

na prática e diária nas Unida-

des Educacionais.

Ela é formada por profis-

sionais com muitos anos de 

experiência na Super visão 

Escolar e por Advogadas com 

muito tempo de trabalho na 

Procuradoria do Município.

A equipe é profunda conhe-

cedora da legislação municipal. 

Acompanha as publicações, 

mudanças e novidades cotidia-

namente. Estuda suas implica-

ções, possíveis interpretações 

e repercussões.

Com essa referência, atende 

e acolhe diariamente as de-

mandas dos filiados, geradas 

nas relações profissionais nas 

escolas, apoia e orienta na 

interpretação da legislação e 

na busca de soluções, inclusive 

quando exigem judicialização.
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SINESP trava luta intensa 
contra o PL 573/21

Audiência Publica PL 573

Uma das principais lu-

tas encampadas pelo 

SINESP em 2022 foi 

o combate ao PL 573/21, de 

autoria dos vereadores Cris 

Monteiro (NOVO), Fernando 

Holiday (NOVO) e Rubinho Nu-

nes (União Brasil), que propõe a 

entrega da gestão das Unidades 

Educacionais de Ensino Funda-

mental e Médio a OSs.

O texto tem inconstitucio-

nalidade, vício de iniciativa 

e riscos para a Categoria e a 

Educação, porque destrói a 

estrutura de cargos e carreiras 

do Ensino Público Municipal, 

não promove melhorias na 

qualidade do ensino, desres-

peita a LDB, livra as entidades 

privadas do crivo do Conselho 

Municipal de Educação e au-

menta gastos da prefeitura.

O SINESP organizou materiais 

impressos e digitais, que foram 

distribuídos aos vereadores, 

às Unidades Educacionais e à 

comunidade escolar. Esteve nas 

13 DREs informando e mobili-

zando a categoria para essa luta. 

Realizou 2 lives com renomados 

estudiosos da Educação e da 

Gestão Pública, como Luiz Carlos 

de Freitas, Daniel Cara, Alexandre 

Schneider, César Callegari e Eliseu 

Gabriel. Participou de forma com-

bativa nas audiências públicas 

da Câmara Municipal e cobrou 

da classe política a reprovação 

e o arquivamento do PL 573/21. 

O PL obteve parecer contrário 

na Comissão de Educação, Cul-

tura e Esportes e passará pela 

Comissão de Finanças antes 

de ir a votação no plenário da 

Câmara. O SINESP monitora a 

tramitação do PL e fará todo o 

esforço necessário para derro-

tá-lo e impedir a implantação 

desse retrocesso na Educação 

Pública paulistana. 

Filiados e Dirigentes do SINESP durante participação em Audiência Púbica do PL 573/21
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Pressão sobre a prefeitura 
impede a adoção da política 
de subsídio na educação

O SINESP, junto com o Fó-

rum das Entidades, lutou 

na Campanha Salarial 

por reajuste linear de 45,14% 

para todo o funcionalismo, repo-

sição das perdas salariais, fim das 

terceirizações, da política de rea-

juste de 0,01% e a revogação do 

Sampaprev 2, que confiscou parte 

dos proventos dos Aposentados. 

As manifestações e mobiliza-

ções do funcionalismo pressiona-

ram o governo, que se mostrou 

fechado para negociações e se 

recusou a receber os represen-

tantes sindicais. A administração 

pública se manifestou, depois de 

muita pressão, após o vazamento 

das imagens de uma reunião feita 

às escondidas, que culminou no 

PL 428, que teria sido votado às 

pressas se não fosse a luta das 

Entidades diante dos absurdos 

propostos no texto. 

O SINESP e outras entidades 

do funcionalismo participaram 

das Audiências Públicas, numa 

tentativa de pressionar a pre-

feitura a desistir do PL. Apesar 

disso, o projeto foi aprovado 

em plenária, tornando-se a Lei 

17.841/2022, que definiu reajus-

te linear de 5% aos profissionais 

da educação e de 32% no piso.

Mais uma vez, o SINESP conse-

guiu que a política de subsídio não 

fosse aplicada para a educação. 

Juntamente com o Fórum das 

Entidades, segue cobrando da 

prefeitura respeito, isonomia, 

continuidade das negociações, 

reposição integral das perdas, pla-

no de incorporação do piso para 

todos, fortalecimento da carreira e 

do concurso, além da valorização 

de servidores e serviços públicos.

Visitas permanentes 
à base garantem 

interação do SINESP 
com a categoria

O SINESP prima pelo con-

tato de qualidade com 

a base. Neste sentido, o 

trabalho de visitas às unida-

des é ação permanente do 

sindicato, que se mantém 

próximo à categoria, para levar 

informações, ouvir os proble-

mas enfrentados e as deman-

das que surgem nos locais de 

trabalho, além de organizar e 

mobilizar para as lutas.
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SINESP cobra da SME soluções 
e melhorias para as UEs da RME

Chamadas dos concursos 
para Supervisor, Diretor e 
Coordenador Pedagógico

SINESP alerta para os 
perigos e chama à luta 
contra a PEC 32/2020

Desde a fundação, o 

SINESP defende a car-

reira e o provimento 

dos cargos dos Gestores Educa-

cionais por meio de concursos 

públicos. Em 2022, seguiu com 

atuação intensa e empenhou-se 

pela continuidade das chama-

das dos aprovados para assu-

mirem os postos de trabalho. 

Esse empenho deu resultado e o 

SINESP  deu boas-vindas a todos 

os Gestores que procederam à 

escolha de vagas na COGEP.

Além disso, preocupado com 

uma formação inicial de quali-

dade para os novos Gestores, 

ofereceu o curso “Pra início de 

conversa”, importante momento 

formativo para o aperfeiçoa-

mento da prática profissional 

aos novos Supervisores Es-

colares, Diretores de Escola e 

Coordenadores Pedagógicos.

Em 2022, o SINESP partici-

pou de reuniões com a SME, 

bilaterais e setoriais, em que 

cobrou da Secretaria soluções e 

providências para os inúmeros 

problemas enfrentados pela 

categoria no cotidiano do 

Gestor Educacional na Educação 

Pública Municipal. 

Entre as reinvindicações, estão 

a cobrança pela regulamentação 

do horário de estudo do gestor 

em local de livre escolha e as cha-

madas dos concursos. O SINESP 

cobrou, ainda,respostas sobre 

os módulos insuficientes de 

profissionais nas unidades, 

sobre a falta de apoio no aten-

dimento à inclusão e sobre 

os problemas estruturais, de 

equipamentos e tecnologia.

Desde 2020, o SINESP acompanha e realiza ações em luta 

contra a PEC 32/2020, que trata da Reforma Administrativa, 

que levaria imenso prejuízo ao Serviço Público como um todo, 

acabando com direitos, reajustes e aposentadoria dos servidores 

públicos e com o concurso público.

Em outubro de 2022, o atual presidente da Câmara dos Deputados 

anunciou a votação do nefasto projeto, o que, até o momento, não 

ocorreu devido à resistência dos Servidores e às eleições.

O SINESP, em mobilização conjunta com o Fórum das Entidades, 

realizou uma live para discutir e fortalecer a luta conta a PEC com 

Fausto Augusto Jr., CoordenadorTécnico do DIEESE, em 25/10.

O governo mudou, mas a reforma administativa e a PEC 32 não 

estão descartadas. Por isso, o SINESP chama a categoria à unidade 

e à luta para combater a PEC 32/2020.



SINESP atua em defesa da 
Educação Pública na CONAE 2022

Defesa permanente da educação 
e da categoria em Brasília 

O SINESP sempre atuou junto aos poderes constituídos em 

Brasília, na defesa de direitos dos trabalhadores da Gestão 

Educacional  e da Educação Pública de qualidade.

Para reforçar esse trabalho, conta com o apoio de uma asses-

soria especializada em assuntos parlamentares e legislativos na 

Capital Federal. Isso ajudou o Sindicato a conseguir, por exemplo, 

diálogo no trâmite e votação do FUNDEB permanente em 2020.

Neste ano, a Diretoria esteve no Congresso e em outros es-

paços em diversos momentos. Como no 16º Encontro Nacional 

de Servidores Público Aposentados e Pensionistas, organizado 

pelo MOSAP, em luta pela PEC 555, que trata da não contribuição 

previdenciária de Aposentados e Pensionistas.

Também buscou diálogo nos gabinetes dos deputados para 

tratar de temas como descongelamento do tempo de serviço 

(Lei Complementar 173/20) para fins de contagem de tempo 

para quinquênio. 

O SINESP atua com afinco 

em defesa da Educação 

Pública e a participação 

do Sindicato na CONAE é um dos 

principais instrumentos institu-

cionais de debate e construção 

de lutas para garantir que ela 

seja oferecida de forma gratuita 

e com qualidade. O tema central 

da conferência em 2022 é “INCLU-

SÃO, EQUIDADE E QUALIDADE: 

compromisso com o futuro da 

educação brasileira”.

Todos os dirigentes e filiados do 

SINESP que participaram da etapa 

municipal foram eleitos para a fase 

estadual e, de forma semelhante, 

todos os participantes desta etapa 

foram eleitos para a nacional.

O SINESP atua historicamen-

te, inclusive nas plenárias das 

CONAEs, em defesa da carreira, da 

gestão democrática, do concurso 

público como meio de provisão de 

cargos nas Unidades Educacionais 

Públicas e do ensino público 

contra todo tipo de destinação 

de recursos para interesses de 

empresas privadas. E não aceita 

o retrocesso da não cobertura de 

despesas de deslocamento , esta-

dias e refeições dos participantes.
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SINESP DIÁLOGOS: 
inovação na formação 

educacional e sócio-política
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SINESP inova com 
podcast no Deezer 

e no Spotify
O SINESP,inovando cada vez mais em oferecer momentos 

formativos e atividades culturais de qualidade, estreou o 

podcast “Palavras na mesa”. A edição de estreia foi com a filósofa e 

escritora Andrea Del Fuego. A edição seguinte teve a participação 

da produtora cultural King Abraba, bicampeã do Slam RJ. 

Os programas são transmitidos no canal do Youtube do 

SINESP e nas plataformas de áudio Deezer e Spotify.

Com a pandemia da 

Covid-19 em 2020 e 

o isolamento social 

que ela impôs como parte da 

batalha para conter a dissemi-

nação do coronavírus, o mundo 

virtual acabou se tornando um 

caminho nas interações.

Diante deste cenário, o SI-

NESP, tendo como base de 

trabalho a inovação, com in-

tuito de continuar propiciando 

formação de qualidade como 

sempre fez, lançou o “SINESP 

Diálogos”, sob a forma de lives 

com temas importantes para 

a Educação Pública, para o 

desenvolvimento profissional 

dos Gestores Educacionais e 

na defesa do Serviço Público.

Em 2022, o projeto teve 

continuidade, sempre atuali-

zado e com convidados que 

contribuíram para o debate e 

as reflexões dos filiados que, em 

diversas situações, utilizaram 

o material formativo das lives 

nas Unidades Educacionais.

Confira os temas 
abordados:
Especial Mulheres: a luta 

pela conquista e manuten-

ção de direitos

Duas edições da reunião 

com Aposentados 

Resistência indígena em 

debate

Violência sexual contra 

crianças e adolescentes na 

atual conjuntura do Brasil

Mudanças climáticas e defe-

sa do meio-ambiente

Manual de educação LGBT-

QIA+ e o currículo da cidade

PL 573 – Diálogo com Ale-

xandre Schneider, César Cal-

legari e Luiz Carlos de Freitas

PL 573 – Diálogo com Daniel 

Cara e Eliseu Gabriel

Gestoras Negras: represen-

tatividade social e política na 

Educação

Educação antirracista: a 

construção de projetos e o 

trabalho nas escolas

Dois momentos do SINESP Diálogos em 2022



CFCL-SINESP oferece 
atividades e cursos de alto 

padrão aos filiados
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Música em Debate e Cine 
Debate são atividades

desenvolvidas pelo
CFCL-SINESP

Sessão especial do Clube de Leitura com entrevista ao autor

Fundado em 2018, o Centro de Formação, Cultura e 

Lazer do SINESP atende as demandas da Categoria 

por formação, cultura e lazer. Na pandemia, inovou 

com atividades online e se tornou decisivo para manter os 

Filiados conectados. A expectativa é que, em 2023, as ati-

vidades presenciais sejam retomadas progressivamente, 

com manutenção das que já ocorrem de forma on-line.

As atividades oferecidas
aos filiados são:
Aulas de idiomas: inglês, espanhol, francês e italiano.

Aulas de Pilates, Yoga e Tai Chi Chuan

Clube de Leitura, Cine Debate e Música em Debate

Workshops em temas como tecnologia, saúde, 

finanças, entre outros 

Cursos EaD de formação profissional, cultural e política 

através da Plataforma do SINESP e do Instituto Cultiva

Cursos Online de 2022:
Cursos EaD de extensão universitária e aperfeiçoa-

mento em 3 edições, com 650 vagas no total

Introdução ao pensamento político do psiquiatra e 

filósofo político martinicano Frantz Fanon

O Gestor Educacional – Implicações para a cons-

trução de um trabalho pedagógico democrático no 

cotidiano da RMESP: embates, desafios, perspectivas 

e complexidades.

O diagnóstico de transtorno do espectro do autismo 

“TEA” - O papel da equipe gestora na promoção e 

mediação de ações inclusivas na escola.

O Papel do Gestor Educacional na Valorização das 

Diferenças e Inclusão de Todos

Os processos formativos docentes: desafios e pos-

sibilidades para a Gestão Educacional

Pra Início de Conversa: Supervisores, Diretores, 

Coordenadores Pedagógicos e Assistentes de Diretor.

Formação na Quarta-feira de Cinzas: O Gestor Edu-

cacional como articulador da participação social nos 

diferentes colegiados educacionais, rede de apoio e 

equipamentos socioculturais no território.



SINESP 
representa 
a categoria 

em Fóruns e 
Conselhos

O SINESP, representando os 
Gestores Educacionais, 

compõem os Fóruns de Educa-
ção (FME, FSE e FEE), Conselhos 
Municipais (CACS-FUNDEB, CAE, 
CRSANS, CRECE, IPREM), Fórum 
das Entidades e Mesas Central e 
Setorial do SINP, sempre na ga-
rantia dos direitos dos Gestores 
e na efetivação das lutas con-
gressuais em defesa da Educação 
Pública Municipal e da Carreira, 
além da construção do Plano 
Municipal de Educação.

25º Congresso comemorou 
os 30 anos do SINESP

Luta contra o Sampaprev 2
continua na justiça e na Câmara

Plenária final do 25º Congresso do SINESP aprovou as lutas da categoria: veja-as no Encarte Especial

Realizado de 13 a 16 

de setembro, o 25º 

Congresso inovou 

com palestras on-line e 

debate presencial das lutas 

da categoria e contou com 

número recorde de filiados 

participantes.

Constituiu um marco na co-

memoração do aniversário de 30 

anos do Sindicato, fundado em 26 

de setembro de 1992 na luta em 

defesa da Carreira, do Concurso 

e dos Direitos daqueles que tra-

balham na Gestão Educacional!

A Conferência de abertura e as 

palestras do 25º Congresso do 

SINESP, realizadas nos dias 13 e 

15 de setembro, contaram com 

grande participação e estive-

ram à altura dos desafios que a 

Educação enfrenta. Nos dias 14 

e 16 de setembro, os filiados se 

encontraram presencialmente 

para debater em grupos as lutas 

do SINESP e votar na plenária 

final. No dia 16 assistiram a um 

show especial de aniversário com 

Luciana Mello e Léo Maia.

Atuação na Câmara Municipal

A Diretoria do SINESP atua em diferentes ações junto à Câmara 

Municipal. Ordinariamente acompanha: Comissão Perma-

nente de Educação, Cultura e Esportes, Finanças e Orçamento, 

Administração Pública, Constituição, Justiça e Legislação Parti-

cipativa e Direitos Humanos. Também participa das Audiências 

Públicas que são de grande importância para todos, Profissionais 

da Educação e população, como Orçamento para 2023, PLOA, 

PL 573, PL 428, EJA, e todas as Audiências que dizem respeito 

à Carreira do Magistério e à Educação Pública Municipal.
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No dia 29 de junho, o SINESP convocou a categoria para 
vigília  no TJ / Palácio de Justiça, onde ocorreria julgamento 
da inconstitucionalidade do Sampaprev 2, que foi adiado

A luta pela revogação do Sampa-

prev2 continua na justiça com o 

adiamento do julgamento da Ação 

de Inconstitucionalidade no Tribunal 

de Justiça.  E continua na Câmara, 

onde o SINESP e demais Entidades 

do Fórum mantêm a pressão.

A resistência dos Servidores 

Municipais contra o Sampaprev2 

foi intensa. Foram nove enormes 

manifestações e uma greve. Mas o 

governo e os vereadores governistas, 

com intransigência e violência, apro-

varam um projeto que aprofundou 

a reforma da Previdência Municipal.

O Sampaprev2 confiscou pro-

ventos com o aumento de alíquota 

para 14% e atacou direitos com a 

ampliação do tempo de trabalho e a 

imposição da segregação de massas.


