
CHAPA: SINDELPOL VIVO 
 
PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO DA CHAPA SINDELPOL VIVO 
 
PREFÁCIO: No próximo dia doze de abril ocorrerão às eleições para o Biênio 
2021/2023 do SINDELPOL-RJ e em razão da insatisfação com a atuação do 
Sindicato nos últimos anos resolvemos montar essa chapa para concorrer no 
referido pleito. Iremos apresentar abaixo um plano de gestão para retomar o 
rumo certo do Sindicato.  
Apenas para lembrar alguns dos feitos da nossa gestão no passado: Aquisições 
das novas salas da entidade; revistas periódicas de qualidade; conquistas 
remuneratórias; mobilização da classe, nunca antes vista, culminando com a 
presença histórica de 250 Delegados na ALERJ, brigando por nossos pleitos; 
assembleias frequentes para discussões relevantes; e sim (como sempre tem que 
ser!) luta intransigente e destemida pelos direitos dos Delegados, em todas as 
esferas. 
Nesse momento, face aos diversos ataques aos nossos diretos, por todos os lados, 
mister se faz um Sindicato forte e atuante, desprovido de outros interesses que 
não a defesa intransigente da classe.  
Lá se vão dois anos que fomos alçados a Secretaria de Estado, aliados a isso, são 
seis anos da mesma administração frente ao nosso Sindicato. Promessas foram 
inúmeras, mas, pelo que se percebe, e pelas constatações de diversos colegas, a 
impressão que se tem é que o SINDELPOL parou de atuar, sem nenhum avanço 
institucional significativo desde então, seja como Instituição, seja relacionado ao 
nosso cargo.  
É chegado o momento de retornarmos com uma representatividade séria e 
comprometida, a qual volte a proporcionar aos nossos sindicalizados benefícios 
coletivos. 
A gestão prezará pelo diálogo com os sindicalizados para tomada de qualquer 
decisão em prol da categoria e da sociedade, assim como manterá o diálogo com 
a Administração, tentando sempre o entendimento construído e pacífico, sem, 
contudo, afastar a possibilidade de uma atuação incisiva e combativa, quando 
assim for necessário.  
Temos que aproveitar a condição de Secretaria de Estado para crescermos 
institucionalmente. Além disso, em breve será votada a Reforma Previdenciária a 
nível estadual e temos de ter uma entidade classista com atuação vigilante e pró-
ativa para que não sejamos prejudicados... enfim, não podemos mais perder 
tempo.  
Passamos a apresentar nossas principais metas e objetivos, informando que 
pretendemos alcançar melhorias para nossa categoria através de iniciativas 
pautadas em: uma gestão transparente e democrática; independência sindical; 
fortalecimento institucional; melhorias remuneratórias e defesa das prerrogativas 
da categoria. 
 
 
1- REIVINDICAR MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO, POLÍTICAS 
REMUNERATÓRIAS, PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DO CARGO E ATUAÇÃO 
POLÍTICA: 
 
- Apresentação de propostas para conferir maior exequibilidade a Lei 12.830/13. 
Como Secretaria de Estado devemos e podemos avançar muito nesta seara. 
Devem ser criadas regras que prevejam critérios objetivos para lotação, remoção 



e promoção dos Delegados. Inconcebível que uma instituição bicentenária não 
tenha nenhum critério objetivo para essas questões vitais para Instituição e para 
estrutura organizacional da carreira. 
-Atuação vigilante e pró-ativa quanto ao projeto de reforma (estadual) da nossa 
previdência. 
- Nos termos da decisão recente do STF em Recurso Extraordinário, que 
considerou inconstitucional a gratificação por tempo de serviço do servidor público 
do Estado do RJ, com ressalva da continuação temporária dos pagamentos das 
verbas até que lei Estadual seja elaborada. Devemos  demandar o Governo, de 
forma intensa e urgente, a fim de que a norma respeite os direitos adquiridos dos 
Delegados e viabilize um caminho legítimo para o prosseguimento dos 
pagamentos dos triênios a serem adquiridos. E não sendo possível a segunda 
demanda, que haja uma compensação financeira, incorporação do adicional, ou 
criação de outra verba a ser criada, a fim de manter o padrão remuneratório 
atual. 
- Trabalhar politicamente pela diminuição da diferença remuneratória entre os 
Delegados de Polícia e as demais carreiras jurídicas do Estado, para que haja uma 
equiparação salarial com as carreiras de procurador e defensor. 
- Pleitear para que a gratificação de Titularidade seja proporcional ao porte das 
Delegacias e condizentes com as responsabilidades das funções e também pleitear 
implementação verba indenizatória por acumulação de funções pelos Delegados de 
Polícia, nos moldes das demais carreiras jurídicas.  
- Retomada dos pleitos por reposição inflacionária. 
-Reivindicar aumento substancial no valor do ticket alimentação; criação de uma 
data base para reposição anual das perdas inflacionárias. 
- Elaboração e encaminhamento de projetos de lei que beneficiem a categoria e a 
Polícia Civil. 
- Cobrar a aprovação da Lei Orgânica da Polícia Civil, com a participação da 
categoria em sua elaboração (por intermédio do sindicato), sendo que há seis 
anos ouvimos essa promessa e nada aconteceu.  
- Interiorização da atuação do SINDELPOL, com visitas periódicas às Delegacias e 
Regionais para verificação dos problemas e demandas dos Delegados sobre as 
condições de trabalho e de pessoal, visando intermediar e buscar soluções junto 
aos diretores. 
 
2- VALORIZAÇÃO DA IMAGEM DO DELEGADO DE POLÍCIA, FORTALECIMENTO DE 
SUA REPRESENTATIVIDADE PESSOAL E INSTITUCIONAL. FOMENTO À 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER JURÍDICO, INSTRUTIVO E INFORMATIVO. 
- Retorno com a publicação da Revista do SINDELPOL com informações acerca das 
pautas em andamento, demandas da categoria, etc. 
- Modernização do site do Sindicato, com redesign da página de acesso, e criação 
de espaço restrito de acesso dos nossos filiados. 
- Reativar os encontros jurídicos com a formulação de enunciados. 
 
3. NOVAS PARCERIAS DO SINDELPOL COM EMPRESAS QUE POSSAM BENEFICIAR 
OS FILIADOS COM DESCONTOS E REVISÃO DE ALGUNS CONVÊNIOS. 
- Alteração da data de desconto dos planos de Saúde dos filiados do Sindicato 
junto à Corretora RELACE. Atualmente os valores são descontados todo o dia 05, 
sendo que aos salários vem sendo depositados entre os dias 12 e 14 do mês. Uma 
incoerência que pode ser corrigida com uma simples reunião. 
- Manter e ampliar a assistência jurídica em casos decorrentes da atividade 
profissional aos sindicalizados.  



- Criar ou participar de atividades sociais. 
 
4. TRANSPARÊNCIA, PUBLICIDADE e CONSULTAS 
- Desvincular o Sindicato de promoções pessoais e políticas. 
- Retomada das assembleias para discussão das questões de classe.  
- Transparência na definição dos objetivos e quanto às ações tomadas nesse 
sentido. 
- Estimular a participação de todos, usando a tecnologia disponível e os meios que 
possibilitam a informação chegar ao interessado e que a acesse quando tiver 
tempo. 
 
 


