
Tentou prejudicar o Sindicato

Servidores,
Para os que acompanharam as mídias sociais e 

não entenderam tudo, ou para os que nem ficaram 
sabendo, vou explicar:

1. Em 14 de agosto de 2019, Luzia, por meio de 
seu procurador, notificou o Sindicato da ‘‘intenção 
de rescindir o convênio’’  que permitia o desconto 
das mensalidades, convênios e do 
imposto sindical dos servidores e 
o repasse para o Sindsesp.

 Lembrando que as mensalida-
des são para os filiados, os 
convênios são para os filiados e 
seus familiares (quando utili-
zam!) e o imposto sindical não é 
mais cobrado desde que deixou 
de ser obrigatório. Este dinheiro 
é do servidor! Nenhum centavo é 
da Prefeitura!

2. O Sindicato apresentou a contranotificação 
esclarecendo que o convênio estava amparado pela 
Constituição Federal e diversas outras leis.

3. No dia 9 de setembro, Luzia publicou no site 
oficial e no dia 12 de setembro de 2019, Luzia, por 
meio de seu jurídico, notificou que rescindiu o 
convênio. 

Neste ponto, a discussão foi para as redes sociais... 
não viu? Assiste os vídeos lá.

Em que isso prejudica os servidores?
Cancelando o convênio, a Prefeita não vai mais 

descontar mensalidades e convênios, nem repassar 
ao Sindicato que teve que, imediatamente, suspen-
der todos os convênios. 

Estou falando aqui de consultas, exames, trata-
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EXPEDIENTE

‘‘Nossa maior fraqueza está em desistir.
O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez.’’

Thomas Edison
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Ao rescindir o convênio com o Sindsesp, Luzia de Melo que queria prejudicar a entidade 
sindical, acabou prejudicando os servidores e seus familiares.

mentos odontológicos, casa de praia, clube, academias, 
auto escolas, nutricionista, advogados, faculdades, 
instituto de pós graduação, oficina, proteção veicular, 
para citar alguns.

Ainda nem tivemos como pensar como faremos com os 
parcelamentos que já fizemos, de consultas, tratamentos 
odontológicos e outros pagamentos.

Mas já tomamos 3 atitudes:
1. Entramos na Justiça. Já 

existe uma ação correndo pedindo 
ao Juiz que considere ilegal e 
inconstitucional a atitude da 
Prefeita Luzia e determine a 
reativação dos descontos e repas-
ses.

2. Pedimos aos vereadores 
que aprovem uma lei. O 
Projeto de lei, tem o objetivo de 
definir os prazos e formas de 

desconto e repasse das contribuições.
3. Oficiamos à Prefeita. Solicitando novo convê-

nio, com base no que ela disse em vídeo oficial que cito: 
‘‘Quero dizer a você Ricardo, Presidente do Sindicato, 
que continuamos abertos ao diálogo e a renovação do 
convênio em conformidade com a lei.’’

Nossa esperança é de que tudo se resolva rapidamente 
para que os servidores e seus familiares possam continu-
ar usando todos os benefícios de seu sindicato que a mais 
de 11 anos os oferece!

Abraços,

Dr. Ricardo Valverde
Presidente do Sindsesp
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É isso que a Prefeita está tirando de você e sua família

Onde está a proposta de renovação do convênio???


