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  O SINDSESP, através da Comissão Provisória, tem trabalhado com o 
objetivo de fortalecer o nosso Sindicato, através de medidas simples e 
eficazes.  Com este alvo, obtivemos conquistas significativas como:

 1. Legalização do CNPJ do Sindicato.
 2. Filiação de aproximadamente um quarto dos servidores 

concursados.
 3. Assinatura de convênio com  a Prefeitura de Santana do Paraíso 

para desconto em folha da mensalidade sindical.
 4. Regularização da parte documental do Sindicato junto aos órgãos 

competentes.
5.  Abertura do processo eleitoral para preenchimento dos cargos de 

diretoria e conselho fiscal com seus respectivos suplentes.
 Além do que já foi realizado, a Comissão iniciou parcerias lucrativas 

que permitirão à Diretoria Eleita:
 1. Disponibilizar assistência Jurídica aos filiados em questões 

trabalhistas com advogado especializado em Direito Público, com 30 
anos de atuação na área.

2. Celebrar convênio com instituição de saúde a fim de proporcionar 
aos sindicalizados  um plano de Saúde a preços mais acessíveis.

 3. Negociar com a administração municipal, ainda este ano, um 
orçamento que possibilite uma reposição de perdas salariais digna.

 Isso tudo, tem sido possível porque os servidores tem se 
conscientizado e buscado filiar-se e a fazer valer seus direitos como 
servidor.

 Você servidor que ainda não se sindicalizou, venha e ajude o 
SINDSESP a construir um novo tempo de crescimento para o Servidor 
Público e uma vida melhor para nossos filhos.

A Comissão Provisória



rapaz, estou lendo aqui que as
 eleições do SINDSESP serão no dia 20
 de setembro no salão paroquial do

centro de Santana do Paraíso!

será que
vai dar pra 
eu votar?

claro que sim!
vai dar no Sábado
e a eleição vai ser

o dia todo!

então
com certeza

eu vou!

e vocÊ filiado, 
não deixe de votar! 

com a sua participação o 
sindsesp se fortalece e
pode lutar ainda mais

pelos direitos dos
servidores públicos!

ELEIÇÕES
SINDICAIS

2008
Conheça os candidatos.

Presidente:
      Ricardo Valverde
Secretária Geral:
      Iara Machado dos Santos 
Secretária de Finanças:
      Neide Mirian de Oliveira
Secretária de Organização:
      Liliane Silva A. Almeida

do Presidente:
      Antônio Ângelo Marino
da Secretária Geral:
      Márcio José Firmino
da Secretária de Finanças:
      Leopoldo Sávio de Morais
da Secretária de Organização:
      Cleide Ana de Souza

      José Aparecido de Oliveira
      Rosilaine Neide Silva
      Maria das G. de Oliveira

      Alessandra A. B. Pessoa
      Adriana Carvalho Fonseca
      Cassia E. Duarte Fonseca

Diretoria:

de Diretoria:
Suplentes

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal
Suplentes de

A  J U N T A  E L E I T O R A L ,  
empossada no dia 29 de Agosto do 
corrente ano, no uso de suas 
atribuições estatutárias, RATIFICA o 
Edital publicado em 19 de Agosto de 
2008  no Jornal Vale do Aço e faz saber 
aos associados, em pleno gozo dos 
direitos políticos que impugnações de 
candidatos da chapa única pode ser 
feita por qualquer sindicalizado no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias 
corridos, a contar da publicação da 
chapa em jornal de circulação 
regional, conforme artigos 56 a 61 do 
Estatuto do SINDSESP.

 Em tempo, convida a qualquer 
servidor sindicalizado, para integrar a 
Mesa Coletora e a Mesa Apuradora, 
devendo o associado que se interessar, 
procurar a Junta Eleitoral para 
informar seu interesse e participar, 
sendo a participação condicionada à 
vacância do cargo.

 A JUNTA ELEITORAL
Grazielle Pessoa Muniz

Seksilei Gomes Madeira Rodrigues


