
Ainda sem reajuste
Assembleia tranca pauta do Executivo enquanto Legislativo
já recebe reajuste desde janeiro

Apesar de nossa data base ser em 
janeiro, entramos o mês de abril sem 
receber o reajuste salarial para o ano de 
2015.

O mesmo não ocorre no Legislativo 
onde os vereadores aprovaram projeto 
de lei concedendo 10% de aumento aos 
servidores da Câmara e  6,23% para os 
vereadores. Essa atitude dos vereadores 
merece nosso aplauso porque se 
dispuseram a receber um reajuste menor  
para  favorecer os servidores.

Já no Executivo as negociações ainda 
estão em andamento. A categoria 
aguardou mais de 60 dias (janeiro e 
f ev e re i ro )  por  uma  reun ião  e 
apresentação de uma proposta de 
reajuste de 6,23% para os servidores, 
retroativo a janeiro. 

Ficam excluídos deste reajuste o 
Prefeito Zizinho, o Vice-Prefeito 
Jamil, os Secretários Municipais, o 
Controlador Interno e o Procurador 
Geral que têm status de secretário. Os 
d e m a i s ,  s e j a m  c o n c u r s a d o s , 
contratados, de processo seletivo e 
comissionados (até o segundo escalão 
que são os  Diretores de Departamento) 
recebem o reajuste negociado pelo 
Sindicato.

De acordo com os números do 
Executivo (disponíveis à consulta 
pública no endereço eletrônico da caixa: 

https://www.contaspublicas.caixa.gov
.br/sistncon_internet/index.jsp) a 
folha de pagamento fechou em 2014 em 
50,05%.

Com o reajuste, a despesa com pessoal 
ultrapassará o limite prudencial 
(51,3%), aproximando-se do limite 
máximo (54%).

Os servidores, reunidos, rejeitaram a 
proposta e nova rodada de negociação 
foi  real izada,  mas sem que se 
encontrasse , até a presente data 
(01/04), uma forma de melhorar o 
índice satisfatoriamente.

Outro ponto levantado pelos membros 
do Executivo na reunião foi a 
dificuldade, pela demora, em pagar os 
retroativos de uma só vez, ao que 
respondi, também na reunião que 
esperamos mais de dois meses para 
recebermos uma proposta, logo, o 
Executivo nos deve, pelo menos , 
paciência na mesma proporção, apesar 
de que é de nosso interesse que a pauta 
seja resolvida o mais breve possível.

Aos servidores pedimos que fiquem 
atentos e participem da assembleia pois 
cada voto é importante.

Abraços,

Ricardo Valverde
Presidente

Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Santana do Paraíso

sindsesp@gmail.com
www.sindsesp.org

http://facebook.com/sindsesp

Boletim informativo do Sindsesp
Rua Tiradentes,88,Centro.
3251-6191 / 3251-5513

EXPEDIENTE

‘‘os poderosos até podem matar
uma,duas ou três rosas,

porém, nunca conseguirão
 impedir que a primavera venha’’.

Che Guevara
Boletim
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Para chegar cada vez mais perto de 
você o Sindicato agora tem um grupo 
no WhatsApp, para ser adicionado 
basta mandar uma mensagem se 
identificando que adicionaremos 
você.

Imposto de Renda Sindsesp no WhatsApp
Já estão à disposição 

d o s  a s s o c i a d o s  a o 
Sindsesp as contadoras 
para declaração do 
Impo s t o  d e  Renda 
2015.

Contato pelo 
31 3251.6330.
O servidor deve se identificar como filiado. (31) 7326-7778

Um boletim mensal ‘‘não dá nem pro cheiro’’
Quer saber mais? Acesse www.sindsesp.org

A ÚNICA 

que ministra 

cursos de 

Mototaxista e 

Motofretista

Sala climatizada

Carros novos 
com direção 

hidráulica e ar 
condicionado

Motos novas com 
painéis digitais.

3821-5958 / 3827-68233821-5958 / 3827-68233821-5958 / 3827-6823

EMAGREÇA COM SAÚDEEMAGREÇA COM SAÚDEEMAGREÇA COM SAÚDE

Agende a sua consulta!   
(31) 3251.6191 / 3251.5513

Descubra que é possível 
comer bem e emagrecer!

EMAGREÇA

DE FORMA 

RÁPIDA E

SAUDÁVEL

Veja alguns resultados:

Márcia perdeu 14 kg
Susiley perdeu 11 kg

Alda perdeu 8 kg
Vânia perdeu 8 kg

Wender ganhou massa magra
Rosilaine controlou seu colesterol

Agentes de Saúde e Agentes Comunitários de Saúde
É inegável a luta do Sindicato para estas duas classes, especialmente nos últimos meses sobre o piso nacional. No momento 

que escrevo estas linhas, ainda não foi votado o piso (será dia 6) e não sei ainda o resultado.
O que sei é que:
> solicitei a retroatividade ao dia 17 de junho, e não a 17 de julho como foi na emenda;
> solicitei que o retroativo fosse pago de 3 vezes e não de 5 vezes; 
>solicitei que fosse encaminhado projeto de lei para mudar o nome dos Agentes de Saúde para Agentes de Combate à 

Endemias para que ninguém tenha problemas futuros para receber o piso; 
> pedi aos vereadores para retirar por emenda o parágrafo único do artigo 4º para que todos tivessem direito ao adicional;
> como resultado de minha insistência em dizer aos ACSs que não havia segurança e que todos deveriam fazer o processo 

seletivo o Procurador mandou um documento (uma CI) oficializando a posição do Executivo de que não é necessário que os 
mesmos façam o Processo Seletivo, dando segurança através da garantia do governo de que não perderão o emprego.

Deus nos ajude a conseguir avançar! 

Professores, Pedagogos e Servidores da Educação
Estamos preparando um momento de nos reunirmos com toda a categoria dos servidores da Educação para discutirmos as 

pautas específicas dos Educadores. Em breve teremos mais informações.


