SINDCOPnotícias
Boletim n° 38 - 06 de dezembro de 2010 - Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Penitenciário Paulista

Reestruturação de classe de AEVPs só será
possível se os servidores unirem forças para
pressionar o governo
A reestruturação de classe dos AEVPs está dependendo da união dos servidores para,
juntos com o SINDCOP, fazer preessão e exigir que o governo cumpra o que a lei determina.
Se depender da SAP a reestruturação não sairá tão cedo. Em resposta a um ofício do Sindicato,
a SAP informou que no momento a reestruturação da classe de AEVPs não tem como ser
realizada.
A afirmação da SAP foi feita no ofício 33/2010, encaminhado ao SINDCOP, na semana
passada.
No ofício 14/2010 encaminhado pelo Sindicato a SAP, foi solicitada informações sobre a
regulamentação da Lei Complementar n° 976, de 06/10/2005 que altera o dispositivo da lei
Complementar n° 898, de 17/07/2001, que institui no quadro da SAP a classe de AEVPs.
Em resposta, a SAP informou que o assunto foi encaminhado para outras esferas do
governo até chegar a Secretaria de Economia e Planejamento, a qual detectou não haver
dotação orçamentária para a implementação da medida.
Em seguida a SAP solicitou ao seu Departamento de Recursos Humanos que verificasse
se havia cargos vagos para fins de extinção para compensar tal acréscimo e a resposta foi
negativa.
Diante disso, e a transição de governo, a SAP informou ao Sindicato que a reestruturação
da classe de AEVPs não poderá ser feita no momento.
A única saída é pressionar o governo e políticos para que a reestruturação ocorra o mais
rápido possível.

www.sindcop.org.br
www.sindcop.blogspot.com
Sede
Bauru- Rua Manoel Bento da Cruz, n°13-45, Centro - Cep 17.0150.172 - Fone (14) 3226-3255.
Subsedes
Pirajuí – Rua Campos Salles, 661- A, Centro - Fone (14) 3584-4272
Serrana - Rua João Antônio Terçariol, 607, Centro- Cep 14150-000 Fone (16) 3987-2891

