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Sindicato busca solidificar representação
Após diversas conversas com 

os servidores do município de 
Mesquita, seja do Executivo, seja 
do Legislativo, assim como com o 
atual prefeito e atual presidente da 
Câmara, o Sindsesp começa a 
realizar suas atividades junto aos 
servidores.

Recentemente solicitamos do 
Executivo e Legislativo alguns 
documentos que nos foram 
entregues  e  começamos a  
requerer o que entendemos, 
inicialmente, ser direito.

Todo início é difícil, e não seria 
diferente em Mesquita. Há os que 
querem ações imediatas, há os que 
desconfiam das intenções do 
Sindicato e ainda há a burocracia 
que tanto nos atrasa.

Nosso próximo desafio é de 
encontrar um local onde possamos 
alugar para instalar nossa sub-
sede, preferencialmente na área 
central de Mesquita, com uma 
estrutura que permita que 
possamos atender aos servidores 
em suas demandas.

Desta forma, contamos mais 
uma vez com os que nos tem 

Palavra do Presidente

Informativo do Sindicato  dos Servidores
Públicos  de Santana do Paraíso e Mesquita
Avenida Brasil,23, Centro, Santana do Paraíso. ( 3251.5023

SINDSESP

**
**

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**apoiado para nos ajudar a encontrar tal 

lugar, permitindo, assim que o servidor 
possa ir ao Sindicato em sua cidade, em dias 
e horários que definiremos assim que o local 
estiver pronto.

Mas o fato de não termos ainda uma sub-
sede em Mesquita não têm nos impedido de 
atuar, tanto indo semanalmente a Mesquita 
como recebendo em nossa sede em Santana 
do Paraíso os servidores que lá nos 
procuram.

Temos percebido que a maioria das 
demandas até agora a nós apresentadas são 
de assunto previdenciário, o que não quer 
dizer que nossa atuação se limite a este 
assunto.

Outra necessidade que temos é de 
facilitar a filiação e criar um mecanismo que 
permitirá o pagamento da mensalidade 
sindical definida em assembleia, uma vez 
que mesmo os já filiados ainda não tiveram 
como contribuir financeiramente com o 
Sindicato.

Finalmente, informamos que criamos 
uma forma mais rápida de comunicação 
através do celular TIM 33. 9130-6354.

Abraços,

Ricardo Valverde
Presidente


