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SINDCOP participa de
reunião na SAP
Diretores do SINDCOP, SINDASP e SINDAEVPESP participaram na manhã de quinta-feira (4) de
uma audiência na Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), para tratar de assuntos relacionados à pauta de reivindicação 2009, entre os quais, a reivindicação salarial.
A pauta de reivindicação 2009 é resultado de um trabalho elaborado pelas instituições Sindasp,
Sindcop (Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Penitenciário Paulista) e Sindaevpesp (Sindicato dos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária do Estado de São Paulo) durante um encontro
realizado na sede do Sindasp em 26 de janeiro e protocolada no dia 29 do mesmo mês.
Participaram da audiência o presidente e os diretores do SINDCOP, respectivamente, João Offerni
Primo, Gilson Pimentel Barreto e João Carlos de Castro. Também estavam presentes, o presidente do
Sindasp, Cícero ‘Sarnei’ dos Santos e o diretor de Comunicação Daniel Grandolfo.
A audiência foi solicitada por Lourival Gomes que, anteriormente, na terça-feira (2), que encaminhou
um documento as entidades sindicais solicitando a presença de seus representantes e, em anexo, quatro propostas a serem discutidas durante o encontro.
Durante a audiência, o secretário explicou as propostas aos sindicalistas e, por fim, argumentou que
as questões relacionadas à pauta (entre as quais, a salarial) não são de competência da SAP, e sim da
Gestão Pública. Apontou ainda que o secretário de Gestão Pública, Sidney Beraldo, se encontra gozando de suas férias e que retornará no próximo dia 15. Após essa data, Lourival Gomes agendará uma
audiência com Beraldo, na Gestão Pública, onde deverão participar Gestão Pública, SAP e as entidades sindicais. A partir de então, discorrerão as negociações da pauta de reivindicação 2009.
Porte de armas aos motoristas - Durante a audiência, o Sindasp solicitou junto ao secretário Lourival
Gomes que os motoristas da escolta de presos também possam tirar o porte de armas. “Entendemos
que eles também são parte integrante da escolta de presos e a própria lei nos dá embasamento para
esse entendimento”, disse o presidente do Sindasp, Cícero ‘Sarnei’ dos Santos.
Sarnei fez referência ao Capítulo III (do Porte) da Lei do Desarmamento, 10.826 de 22 de dezembro
de 2003, em seu artigo 6º, inciso VII, que aponta: Art. 6º É proibido o porte de arma de fogo em todo o
território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para: [...] VII – os integrantes do
quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas
portuárias.
Em resposta ao pedido do Sindasp, o secretário entende que há coerência e disse que nos próximos dias irá conversar com o superintendente da Polícia Federal para verificar a possibilidade de agilizar o pedido.
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