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Ofício 003/2019. 
 

Vitória, 23 de abril de 2019. 
 
 
Excelentíssimo Senhor José Renato Casagrande 
Governador do Estado do Espírito Santo 
Palácio da Fonte Grande, Rua 07 de setembro, nº 363 - Centro – Vitória/ES.  
CEP 29015-000 
 
 

Assunto: Pauta de Reivindicação Unificada. 

Senhor Governador, 
 

A Pública, Central Sindical que congrega diversas entidades representativas de servidores públicos 
de todo o país, em conjunto com os demais sindicatos e associações que o presente subscrevem, vêm 
apresentar a Pauta de Reivindicações Unificada das suas respectivas categorias, considerando a 
necessidade de abertura de diálogo urgente em face das demandas reprimidas que ocasionaram grandes 
perdas para o funcionalismo público estadual nos últimos anos, especialmente no que se referem à 
recomposição inflacionária dos salários.  
 

O inciso X, do art. 37, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19/98 é claro ao assegurar como direito dos servidores a revisão geral e anual, que deve estar prevista 
legalmente. Se a Constituição estabeleceu um direito, concebeu concomitantemente, uma obrigação ao 
Gestor Público de implementar o direito, sem prejuízos, perdas ou demoras. 
 
Assim, considerando que já estamos ao final do mês de abril, sem qualquer sinalização do governo do 
estado, reivindicamos que sejam adotadas as medidas necessárias para cumprimento da norma 
constitucional, qual seja a revisão geral das remunerações e subsídios dos servidores Públicos Estaduais. 

 
Reivindicam também as entidades signatárias: 

 

 Reajuste do Auxílio-alimentação; 

 Definição de Data Base para revisão anual das remunerações e subsídios, nos termos do inciso X, do art. 37, 
da Constituição Federal; 

 Negociação Coletiva conforme determina a LC 46/94, regulamentada pelo Dec. 3842-N/95. 
 

Aguardamos manifestação 
 
 
Atenciosamente, 

                                                                                  
Haylson de Oliveira 

Presidente da PÚBLICA/ES – CENTRAL DO SERVIDOR 
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