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Governo anuncia 20% de
“reajuste” aos ativos e
inativos
Veja matéria completa na
página 04.

Deputado Campos Machado

na sede da AEPESPO Fórum Resiste-PCSP, composto
por entidades representativas das
carreiras policiais civis do Estado
de São Paulo, em reunião na sede
da AEPESP
Veja matéria completa na página
03.
Na foto: Jarim Lopes Roseira - Presidente
IPA, Dep. Estadual Campos Machado,
Gustavo Mesquita - Presidente ADPESP,
Renato Del Moura - Presidente AEPESP
e Oscar de Miranda, Vice Presidente da
AFPCESP.
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Fique atento ao calendário.
dário. a página 00
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Nota de Pesar

Com extremo pesar, noticiamos os colegas que nos deixaram.
Que haja conforto em saber que alguém tão especial jamais será esquecido.
LADISLAU ASSUNÇÃO CAETANO
* 31/12/2021 - APOSENTADO
LILIANE JÚLIA DO NASCIMENTO
* 13/01/2022 - ATIVO
ALCIDES CESTARI
* 18/01/2022 - APOSENTADO
ORLANDO GONZALES
* 15/02/2022 - APOSENTADO
JOSÉ PEDRO NOGUEIRA MACHADO

* 21/02/2022 - ATIVO

Elogios
• Sra. Zilda Catarina Pereira
agradeceu as colaboradoras
da AEPESP pela ajuda na
realização do Censo e também
da nova funcional.
• Sr. Edenilson Angelo Barbieri
agradeceu a toda equipe e
em especial ao Dr. Marcelo
Rigonato, causídico que atuou
na sua aposentadoria.
Nossos agradecimentos a vocês
pelo reconhecimento.
Expediente:
Associação dos Escrivães de Polícia do Estado de
São Paulo
Avenida Cásper Líbero, 502 - 10• andar - Santa
Efigênia CEP 01033-000 - Fones: 3229-9014 (whatsapp)
Sede Própria-São Paulo-SP
Site: www.aepesp.com.br
Facebook: @aepesp2020
Instagram: @aepesp
Jornalistas Responsáveis:
Horácio Garcia - Mtb 54665-Sp
Renato Del Moura - Mtb - 6069084-SP
Diagramação: Viridiana Queiroz Baptista
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Editorial:

T

odo início de ano, por hábito, fazemos uma
retrospectiva do que passou.
Desde final de 2019, coincidentemente ano
de nossa assunção à presidência da entidade,
muita coisa aconteceu. E muita coisa ruim!
Vamos relembrar o que mais afetou nossas
carreiras e atribuições com os atuais governos (estadual e
federal):
• 07/11/2019 – Lei Estadual 17205/19 Estabelece, para fins de requisição direta à Fazenda
do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e
Universidades estaduais, o limite para atendimento como
obrigações de pequeno valor (OPVs) em 440,2148512
unidade fiscal do Estado de São Paulo (UFESP),
equivalente a R$ 12.154,33 em 2020).
• 12/11/2019 - Incorpora-se à Constituição
Federal a Emenda Constitucional nº 103/19.
• 12/11/2019 – Com a finalidade de adequar as
regras estaduais às regras federal por conta da edi ção
da Emenda Constitucional 103/19 e “equilibrar os gastos
com a previdência dos funcionários públicos”, o governo
estadual apresenta a sua emenda à
constituição
estadual, PEC 18/19 que aprovada, apresenta-se como
EC 49/2019 de 06/03/20. No dia de sua aprovação,
comparecemos à frente da ALESP, sendo recebidos
pelo corpo de segurança da casa com os portões
fechados, spray de pimenta e, depois de empurrões,
assistimos incrédulos a aprovação da emenda. Alguns
de nossos supostos representantes, em conluio com o
governo, traíram nossa confiança. – Votos 59 a favor, 32
contra.
• 04/03/2020 – O funcionalismo ainda sentindo
o baque da aprovação da EC 49/19, tem a informação
que a PLC 80/19 foi aprovada. Transformada em Lei
Complementar nº 1354/20, a mesma além de aumentar
a alíquota de contribuição de 11% para 16%, a mesma
passou a ser escalonada:
-11%-funcionários que recebem até um salário mínimo;
-12%-entre um salário mínimo e três mil reais;
-14%-entre R$ 3.000,01 e o teto do Regime Geral da
Previdência Social (RGPS);
-16%-acima do teto do RGPS.
Aprovada com 58 votos favoráveis e 30 contra
e 1 abstenção, o estado considerou findada a reforma

previdenciária de São Paulo.
• Março e Abril/2020 – A Pandemia Mundial
assola o Brasil e começamos a nos distanciar de
associados, amigos e colegas. A AEPESP, acompanhando
determinação dos decretos estaduais, fechou sua sede
e operou remotamente. Começamos a perder amigos,
associados e colegas para o coronavírus. Iniciou-se uma
nova fase na entidade. Máscaras foram distribuídas entre
nossos associados e o distanciamento fez-se necessário.
• 28/05/20 – Edição da Lei nº 173/20, em que
o Governo Federal suspende a contagem de tempo para
quinquênios, licenças prêmio e reajustes até 31 de dezembro
de 2021, de todos os servidores públicos.
• 19/06/2020, o governador do Estado de São
Paulo publica o Decreto nº 65021/2020, que impõe um
desconto desumano na folha de pagamento de todos
os servidores aposentados. Prontamente a AEPESP
entrou com Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
21503299220208260000 - contra o governo do Estado
visando truncar o decreto supracitado.
• 13/10/2020 – O PL 529, aprovada na ALESP
por 48 votos a favor e 35 contra, torna-se a Lei nº 17.293/20
que aumenta a alíquota do desconto do IAMSPE, implica
no desconto também no 13º, nas férias e bônus, assim
como extinguiu alguns órgãos causando transtornos aos
servidores públicos.
• 21/10/2021 – ALESP aprova a PLC 26/21,
que se transforma na Lei Complementar nº 1361/21, uma
reforma administrativa que retirou ainda mais direitos do
servidor público.
O Funcionalismo em geral está abatido pelos
governos federal e estadual. As legislações aprovadas
aniquilaram o poder aquisitivo do servidor. Nunca o
funcionalismo foi tão desrespeitado.
Não esmoreceremos no combate a estas injustiças
cometidas.
Este é um ano decisivo para tentarmos
recuperar algumas perdas, inclusive é indiscutível que
o governo conceda um reajuste compatível para reparar
perdas havidas, bem como um índice justo para resgatar
em parte a dignidade da família do servidor público.
Renato Del Moura
Presidente

Em tempo: No dia 10 de fevereiro,

o

Governo anunciou reajuste de 20% às
forças de Segurança e a Saúde, extensivo
aos aposentados/inativos e pensionistas. E
de 10% aos demais servidores públicos, a
partir de 1º de março de 2022.
No fechamento desta edição (04/03), o
projeto foi encaminhado à Assembléia
Legislativa para votação. Mais informes na
página 04.

ASSOCIADOS,
SOLICITEM SUA AGENDA 2022.
VIA E-MAIL (aepesp@uol.com.br) OU PELO
TELEFONE (11-3229-9014) QUE TAMBÉM
É WHATSAPP
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AEPESP e Fórum Resiste-PC SP:

Deputado Campos Machado na sede da
AEPESP recebe Fórum Resiste-PC SP

O

Fórum
Resiste-PCSP,
composto por entidades
representativas das carreiras
policiais civis do Estado de São Paulo, em
reunião na sede da AEPESP, recebeu a
visita do Deputado Campos Machado que
explanou a respeito do contexto político
eleitoral para 2022, bem como reforçou
seu apoio as pautas defendidas pelo Fórum,
quais sejam:
justiça remuneratória,
reformulação do plano de carreira e
regulamentação da jornada de trabalho.
Os Presidentes e representantes
das entidades participaram ativamente
com indagações ao Deputado, que trouxe
informações importantes e encabeçou as
reivindicações das entidades

Ladeando o Deputado Estadual Campos Machado, os representantes da AFPCESP. do SEPESP, do
SINTELPOL, da IPA, da ADPESP, da APPAESP, entidades que compõem o Fórum Resiste PC-SP

Deputado Major Mecca homenageado na IPA

C

onforme programado e amplamente
difundido, a IPA-SP promoveu em
sua sede, no dia 23/2, uma ampla reunião
de entidades e associados, para prestar
uma singela homenagem ao Deputado
Estadual Major Mecca, o único
parlamentar que conseguiu mobilizar
a categoria policial de São Paulo na
defesa de seus direitos, principalmente
o salarial.
O ato, que contou com a presença
de 27 pessoas, entre presidentes de
Associações e Sindicatos, diretores,
associados e amigos da IPA-SP, teve
seu ponto alto quando o vice-presidente
Rodomil Francisco de Oliveira, entregou
ao homenageado uma placa de prata
com os seguintes dizeres: “Os policiais
de São Paulo externam sua GRATIDÃO
ao Dep. MAJOR MECCA, pelo seu
empenho na defesa de seus direitos”.

Na homenagem de ontem,
estiveram presentes, entre outros, os
seguintes
representantes
classistas
e sindicais: Dr. Renato Del Moura,
presidente da Associação dos Escrivães
de Polícia; Ana Ângela Palermo,
presidente da Pauliserv-SP; Cabo Wilson
Moraes, presidente da Associação
dos Cabos e Soldados da PM; Alberto
Sabino, presidente da ADISPESP;
Airton Marques, representando o
SEPESP; George Habib Jarrouge, pela
União pela Dignidade; Aparecido Lima
de Carvalho (Kiko), presidente do
Sinpol de Campinas e Região e Benedito
Mendes Martins, 2° Tesoureiro da IPASP, fundador e primeiro presidente do
Sindicato dos Policiais Civis de Mogi
das Cruzes e Região – SIPOCIMC.
(texto extraído parcialmente do site da
IPA)

Major Mecca exibe
a placa recebida e
agradece aos presentes

O Presidente Jarim
dá início à solenidade,
na presença da mesa
composta (E/D pelo
Tenente Nilton, Major
Mecca, Ana Palermo,
Dr. Renato e Cabo
Wilson)

4º ATO da Campanha Salarial Unificada
A AEPESP e seus diretores
compareceram ao 4º Ato da Campanha
unificada salarial, protagonizada pelo
Major Mecca no Pátio do Colégio, dia
15/12/2021.
Mesmo com o conclamo de diversas
entidades classistas, novamente a pouca
adesão da Polícia Civil ficou patente.
No entanto valeu a manifestação pois,
desperta mais ainda a necessidade de
união no ano de 2022, ano de eleição,
óbvio que candidatos virão e deveremos
usar a política para recuperarmos a
defasagem salarial efetivada pelo

Governo atual diante dos descontos
que realizou baseado em lei aprovada
pela assembléia legislativa, como
também a recuperação dos índices da
infração de vários anos.

Renato Del Moura
procedia a entrega do
símbolo da IPA-SP ao
Tenente Nilton, Chefe de
Gabinete do Dep. Major
Mecca.
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Reajuste:

Governo Anuncia reajuste de 20%
Fontes: G1 e Portal do Governo Estadual

O Governo de São Paulo
anunciou no dia 10 de fevereiro
de 2022, reajuste salarial de
20% para as forças de segurança
pública
e
administração
penitenciária de São Paulo.
A medida integra um pacote
de valorização profissional
implementado desde o início da
atual gestão, em 2019, e beneficia
mais de 276 mil profissionais
do sistema prisional e das
polícias Civil, Militar e TécnicoCientífica, inclusive aposentados
e pensionistas.

Na área da segurança
pública, todas as forças serão
contempladas: Polícia Civil,
Polícia Militar, Bombeiros,
Polícia Científica e Agentes
Penitenciários.
Já na saúde, reajuste é
destinado a médicos, agentes
de saúde, auxiliares técnicos e
enfermeiros.
A medida contempla
ativos, inativos e pensionistas.
Para ser sancionado, o texto
precisa ser votado e aprovado
pelos deputados. A expectativa

Qualidade de Vida

Qualidade de Vida
Atribuições da nutricionista
da AEPESP:
Atendimentos
nutricionais para os associados,
de forma individualizada e
humanizada, adequada as
necessidades de cada indivíduo,
com foco no bem estar e objetivo
pessoal, também auxilia no
tratamento e/ou prevenção
de doenças relacionadas aos
maus hábitos alimentares,

como: diabetes, hipertensão,
hipercolesterolemia,
entre
outras, auxiliando tanto no
ganho, quanto na manutenção
ou perda de peso, visando maior
aceitação e alcance de metas.
Tendo como objetivo
ajudar e cuidar de pessoas,
proporcionando uma melhor
qualidade de vida através
da alimentação e também
no âmbito físico, fazendo o
acompanhamento e a evolução
dos pacientes atendidos.
Bruna Scalambrini
Marque sua consulta pelo telefone 11-3229-9014.

Nutricionista Bruna Scalambrini
da AEPESP

do governo é de que o PL seja
aprovado rapidamente.
Na área da segurança
pública, todas as forças serão
contempladas: Polícia Civil,
Polícia Militar, Bombeiros,
Polícia Científica e Agentes
Penitenciários.
A medida contempla
ativos, inativos e pensionistas.
Para ser sancionado, o texto
precisa ser votado e aprovado
pelos deputados. A expectativa
do governo é de que o PL seja
aprovado rapidamente.
O reajuste salarial é uma

reivindicação antiga das forças
de segurança. Levantamentos
feitos demonstraram que o
salário dos policiais civis
paulistas é o menor entre todos
os estados e o Distrito Federal.
No dia 04/03, o projeto
de lei complementar nº 02/22
foi publicado no DOE caderno
Legislativo. A demora do
anúncio ao envio à ALESP
causou extremo estresse em
todos os servidores públicos,
ativos e inativos.
Com prazo curto para
votação, acredita-se que antes
do dia de fechamento da folha
pela Secretaria da Fazenda e
Planejamento, o projeto já tenha
sido votado, visto que o atual
governo tem maioria mais que
absoluta de apoio no legislativo.

Atualização dos Benefícios
sem Paridade
PORTARIA SPPREV Nº 32, DE
06 DE JANEIRO DE 2022
O Diretor Presidente da
São Paulo Previdência – SPPREV,
nos termos do estabelecido no § 4º
do artigo 1º da Lei Complementar
nº 1.105, de 25 de março de 2010,
divulga:
Artigo 1º - O índice
de atualização dos benefícios
previdenciários a que se refere
à lei, proporcionalizado de acordo com a data de início do benefício, fica
estabelecido conforme Anexo I desta Portaria.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022.
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Censo Previdenciário:
:

CENSO PREVIDENCIÁRIO 2022
PRIMEIRA ETAPA
Atualização Cadastral
Online

T

odos os beneficiários da
São Paulo Previdência
deve realizar o Censo
Previdenciário em 2022, conforme Portaria da SPPREV nº
236, de 16 de novembro de 2021.
O procedimento é obrigatório e
iniciou em 1º de janeiro de 2022,
sob pena de suspensão do benefício.
Para cumprir com essa obrigação, é necessário realizar a Atualização Cadastral Online e o
recadastramento, ou prova de
vida, de acordo com os procedimentos de cada etapa.
Serão considerados recenseados
no ano de 2022 os beneficiários
que tiverem realizado as duas
etapas do Censo Previdenciário,
descritas a seguir:

Ao atualizar seus
dados junto à SPPREV de forma
online, ou pelo
site da autarquia
ou através do aplicativo para smartphones, conforme
calendário preestabelecido (calendário ao lado).
Todo procedimento
exigirá login e senha. No caso
de não recordar, é só clicar na
opção “Esqueci a senha”, ou
entrar em contato com os telefones disponíveis no site da
SPPREV (0800 777 7738, para
ligações gratuitas de telefones
fixos e (11) 2810-7050 para
ligações a partir de celulares).
Ao concluir a atualização, o
beneficiário receberá um comprovante, que poderá ser salvo
e/ou impresso.

de atendimento presencial da SPPREV, portando documentos oficiais com foto que permita sua identificação visual.
Observação: A AEPESP coloca-se a disposição para ajudar
seus associados na PRIMEIRA ETAPA do Censo Previdenciário. Entre em contato por telefone (11-3229-9014) ou por
email (aepesp@uol.com.br) para que possamos auxiliá-los.

SEGUNDA ETAPA
Recadastramento (prova de vida)
O recadastramento deverá ser
efetuado pessoalmente pelo
beneficiário ou por seu representante legal (menores, tutelados ou curatelados), no mês de
aniversário do beneficiário, em
qualquer agência do Banco do
Brasil ou em uma das unidades

FUJA DO GOLPE DO PRECATÓRIO

N

inguém está a salvo
de cair em golpes,
muito menos os servidores
públicos. Diversos são os
casos em que policiais civis
e ou seus familiares, caem
em golpes aplicados por
estelionatários.
O que tem mais
chamado a atenção na
Associação são os golpes
que vem por sms ou
whatsapp, em nome de
advogados, muitos deles,
parceiros da AEPESP.
Com o nome do
cliente do advogado e
o número do processo
que está online para que
todos possam consultar, o

golpista manda mensagens
por sms, por whatsApp ou
até por e-mail.
Não satisfeitos
encaminham também
cartas aos clientes desses
advogados.
Todo cuidado é
pouco!
Se tiver acesso
ao advogado da causa,
como numero de telefone,
whatsApp ou se ele foi
indicado pela AEPESP,
entre em contato mas jamais
pelo número fornecido nas
mensagens.
Sendo assim, desconfie

sempre!
Para recebimento de
ações de precatórios, não
há pagamento de valores
antecipados.
Nenhum TJ faz
ligações falando sobre
adiantamento de pagamento
ou qualquer oferta do tipo.
Mesmo para negociações
em ‘acordões’ que adiantam
o pagamento com deságios
de 40%, o credor é quem
deve manifestar o interesse
inicial no acordo, não os
Tribunais.
O único pagamento
que o credor precisa
considerar durante todo
processo envolvendo um

precatório é o honorário do
advogado contratado.
Tenha em mente que
nenhum Tribunal ou seus
servidores entram em contato
diretamente por e-mail,
carta, whatsapp ou sms.
Esses contatos são através
do advogado constituído
ou por oficial de justiça
pessoalmente e é estritamente
para falar sobre o alvará
de pagamento, nunca para
informar valores a serem
pagos. Se a conversa desviar
para isso desconsidere e
encerre a conversa.

Lembre-se deste alerta!
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NÓS POR NÓS - NPN

VISITAS

Viridiana Queiroz - Secretária Geral com autorização do Policial Bioto

P

ensando em seus pares,
o policial civil BIOTO
criou o que é considerado hoje
um alento aos diversos reclamos dos policiais civis, os grupos de WhatsApp de alertas
e brevidades “onde a pessoa
mais importante é quem pede o
apoio. Esse é o nosso FOCO”
(lema estampado no grupo
de whatsApp) . Agora vários
grupos agregam o movimento,
como o denominado NPNSocial que vem ao encontro da
necessidade básicas dos policiais paulistas, com o lema “ninguém vai ficar para trás”.
Antes, porém (e esse é um
dos motivos da nossa matéria), o Nós por Nós é também
o nome dado ao projeto social
de Judô, no bairro do Fontalis,
Zona Norte de São Paulo há
mais de 25 anos, onde crianças, adolescentes e adultos tem
oportunidades de treinar judô
com especialistas e sem custos,
com a única exigência do boletim escolar e a presença dos pais
nas reuniões de pais e mestres.
Com esse projeto magnífico, Bioto informou que os quimonos entregues às crianças foi
uma doação que nem ele soube
quem forneceu, mas atribuiu a
mão divina.
Com certeza, uma boa ação
realizada pelos que apóiam os
projetos encabeçados pelo Nós
por Nós.

Recentemente, o policial civil Marco Antonio
Bioto assumiu o posto de
Vereador na Câmara Municipal de São Paulo.
O titular da cadeira, é
o vereador Rinaldi Digilio
(PSL mesmo partido do Bioto), que se licenciou do cargo
pelo período de 31 dias por
motivos particulares.

Bioto - Policial Civil

Crianças do Projeto Judo NPN /Bioto

Dr Edilzo Correia Lima, Delegado de Polícia do Titular do 4º
DP de Mauá visitou o presidente Renato Del Moura, amigo
de longa data.

Dr Acácio Augusto Andrade Júnior da Foz Advogados, compareceu à AEPESP para sanar diversas dúvidas sobre ações
que a entidade poderá impetrar referente a perda de direitos
dos servidores públicos.

VALORIZE-SE

E

u sou Escrivã de Polícia, apenas
tenho a guarda do meu acervo
cartorário e, dos objetos que apreendo até os passar para minha chefe,
bem como do dinheiro de fiança ou
apreensão até o depósito judicial, se
um IP físico ou um objeto apreendido
sumir, ai sim eu vou ficar preocupada, no mais (...). minha carteira é
preta e, como policial e com carteira
na OAB, sei muito bem que usurpação de função pública é crime. Se o
Escrivão não se impor, não se der ao
respeito, nunca o terá. (Rita Machado)

O

texto acima da escrivã de polícia Rita
Machado em redes sociais, a qual acompanhamos de longa data, vem de encontro a toda reclamação que ouvimos de tempos em
tempos. Escrivão de Polícia não tem a função da
Autoridade Policial. Sua função é secretariar o Inquérito Policial, guardar o acervo cartorário e os

objetos apreendidos, bem como cuidar para que o
dinheiro da fiança a ele confiado seja devidamente
depositado judicialmente. Com o advento dos atuais sistemas eletrônicos tanto de inquérito policial
como de protocolados via “São Paulo Sem Papel”,
não é apenas apertar um botão, é aceitar que essa
atitude pode o levar a ser responsabilizado por usurpação de função pública.

Associada
Gislaine,
acompanhada da filha
Alessandra e do neto
Arthur, compareceu à
AEPESP para retirada
de sua agenda.
Arthur “prendeu” a todos com sua astúcia. Um
fofo!
(foto Associada Gislaine,
filha Alessandra e o neto
Arthur)

Ou o escrivão de polícia começa a se valorizar e a valorizar sua função e seu trabalho, ou vamos continuar ano após ano debatendo o por que
não há valorização, e por qual razão algumas carreiras são mais vistas e admiradas que nós. Vamos
continuar à sombra.
Levanta, senta na sua cadeira, tecle no seu
teclado, mas só faça o que lhe compete. Não assuma
função para a qual você não foi designado.
Então, vamos combinar? Nada de assumir
função da qual você não foi nomeado, ok?
Viridiana Queiroz
Secretária Geral
*Texto publicado com a autorização
da Sra. Rita Machado*

Associado Paulo Sérgio de Arruda Martins, acompanhado da
esposa Sra. Antonia Regina, atualizando seu cadastro na entidade, já aposentou e fixou residência no litoral.
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VISITAS

RENATO DEL MOURA
GUARDIÃO DA DEMOCRACIA

Associada Isabel
pegando sua agenda

Mario Augusto Castro de
Souza, associado, sanando
dúvidas e retirando agenda.

Renato Del Moura,
Presidente
da
AEPESP, recebeu
das
mãos
do
jornalista e escritor
Moacyr Forte, o
diploma de Guardião
da
Democracia,
ofertado
pelo
Conselho Federal de
Jornalista do Brasil.
Del Moura, além de
escrivão de polícia
de classe especial aposentado e professor de direito constitucional, também é jornalista registrado, MTB 54665 e atualmente redige diversos
artigos aqui publicados no Jornal do Escrivão.

VISITAS INSTITUCIONAIS

Foto: Dr. Marco Antonio Pires, Silvia Costa, Dr. Albano David Fernandes,
Erica Lopes e Renato Del Moura

Final de 2022 nos reunimos com
Dr. Albano, à época Diretor do DECAP e a
escrivã chefe Silvia Costa.
		
Num diálogo muito produtivo,
reunimos idéias e propósitos. A Polícia
Civil precisa de escrivães de polícia que
definitivamente carregam a polícia em seus
cartórios e esses policiais necessitam de
reconhecimento de seus pares. A semente
está sendo jogada em cada conversa com as
autoridades policiais.

S

Ulisses Cestari compareceu à AEPESP para tratar de assuntos
relativos ao falecimento de seu pai, o Escrivão de Polícia Aposentado Alcides Cestari. Ulisses também é policial civil. Fica
aqui, novamente, nossos sinceros sentimentos pelo falecimento
do nobre colega Alcides. Que o Deus do bem dê a paz e a serenidade à família enlutada.

ilvia Costa, escrivã de polícia chefe do DECAP à época, também vice presidente da AEPESP,
convidou o presidente Renato Del Moura e a secretaria geral Viridiana Queiroz para a
confraternização de final de
ano com os escrivães de polícia chefes das
seccionais.
Presente também estava a Sra.
Erica Lopes Ces, chefe da APA/DGP.
Diversos assuntos foram discutidos sobre
a melhoria dos trabalhos cartorários,
o presidente da Aepesp, expôs que;
atualmente o escrivão está muito sacrificado
pela defasagem na carreira devido a inércia
do governo em não abrir concursos, temos
uma defasagem de 5000 mil escrivães,
dissertou sobre as escalas abusivas como
também o baixo salário e que estamos sem
um reajuste proporcional a infração faz
Foto: Escrivães Chefes das Seccionais do DECAP, Silvia Costa e Renato del Moura
uns 10 anos, falou também que o governo
não cumpre um subsidio compatível com
o nível superior da carreira e que diversas
manifestações públicas estão sendo programadas visando sensibilizar o governo para reparar a injustiça
salarial de que somos vitimados. Após elogiou os colegas presentes, ressaltando a figura da mulher no
escrivanato e que os escrivães são verdadeiros guerreiros.

AINDA SOBRE A LEI Nº 173/2020.
Em recente comunicado, o grupo especializado do Centro de Recursos Humanos do Estado informa que, embasado por
decisão do STF, foi decidido no Parecer NPD 278/2021, que o lapso de tempo de serviço entre 28/05/2020 até 31/12/2021, deverá
ser desprezado na contagem de tempo dos períodos aquisitivos de qüinqüênio, sexta-parte e licença-prêmio, mesmo a partir de 1º
de janeiro de 2022.
Várias PLPs tramitando no Congresso Nacional tentam corrigir essa injustiça cometido com todo o funcionalismo público
nacional, principalmente aqueles que, durante a pandemia, permaneceram em seus postos de trabalho.
A PLP 150. do Capitão Derrite (Progressistas) foi aprovada. faltando tão somente a sanção do Presidente ao Projeto de Lei
Complementar. Vamos aguardar.

