
Garantia de Pagamento
Saiba como fica a situação de Santana do Paraíso neste 
cenário de crise que vivemos atualmente 

Já é de conhecimento de todos o que 
está acontecendo na cidade vizinha de 
Ipatinga onde os servidores estão sem 
pagamento e, pior, sem data certa para 
receber.

Os aposentados daquela cidade foram 
informados, por telegrama, que não 
receberão mais neste ano de 2015 as 
complementações pagas pelos cofres 
públicos.

Tais informações preocupam os 
servidores de Santana do Paraíso que 
ficam inseguros.

Como não seria diferente, o Sindicato 
procurou a administração municipal 
para dialogar sobre a situação finance-
ira e sobre os rumos da cidade e a 
resposta que nos foi dada foi satisfató-
ria:

Citando as palavras da Secretária de 
Fazenda e Administração a mim: ‘‘É 
compromisso  do  Governo 
Zizinho o pagamento dos servi-
dores. Os salários estão garanti-
dos, o 13º também’’.

De acordo com a Secretária, a crise 
afetou Santana do Paraíso, mas a 

Administração definiu por pagar, em 
primeiro lugar, os servidores, o duodé-
cimo da Câmara e os repasses, deixando 
em segundo plano os demais compro-
missos.

 Tal medida atende aos anseios do 
Sindicato e dos servidores.

Ainda sobre o 13º, fui informado de 
que não tem data certa para o paga-
mento (o limite é dia 20/12), mas que a 
Administração tem formado uma 
reserva desde o início do ano para 
garantir seu pagamento (ou seja: é certo 
que virá!) de acordo com 0 Executivo.

Na Câmara, não estamos preocupa-
dos, uma vez que a poucos dias em 
debate acalorado na tribuna da 
Câmara o Vereador Presidente, Varley, 
garantiu que tem dinheiro para pagar 
tudo, inclusive, sobrando.

Com isso tudo, dormi tranquilo em 
meu travesseiro.

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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Novo site do Sindicato tem de tudo!
Notícias

Fique informado de tudo no site, pelo facebook, twiter e e-mail (em construção).
Legislação

Tenha acesso às leis municipais que interessam aos servidores, tudo atualizado.
Informativos

Leia em primeira mão os  boletins informativos do Sindicato (inclusive este).
Fotos

Visualize os álbuns de fotos dos principais eventos do Sindicato (em construção)
Convênios

Veja toda a rede conveniada do Sindsesp (em construção)
E tem mais.. visite www.sindsesp.org

Procurador não cumpre prazos
Desde quando fechamos acordo com o Executivo concedendo o Piso Salarial para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Saúde, 

tenho cobrado do Procurador Geral, Dr. Jairo, o envio do Projeto de lei adequando o nome do cargo do Agente de Saúde para Agente de 
Combate de Endemias, de outro Projeto de Lei autorizando o pagamento da diferença salarial de 
junho de 2014 e depois, outro criando o plantão para os servidores (coveiros).

O Procurador não cumpriu data proposta por ele mesmo, assinada em documento com o Sindicato, 
nem em 22/08/2015, nem em 05/10/2015 e nem em 31/10/2015.

Quando digo que com o atual governo é muito difícil, acham que estou “catimbando”  mas a paciência 
tem limites!

Primeiro temos que propor uma demanda, depois de 3 ou 4 reuniões, (QUANDO) o Executivo decide 
aceitar o pedido do Sindicato, o documento fica parado no Jurídico. O Sindicato cobra, o Procurador 
garante e assina documento com data e não envia para a Câmara o Projeto de Lei. 

O resultado é que, no governo Zizinho é comum o servidor “ganhar mas não levar”!

Desde que Zizinho assumiu a 
Prefeitura, ao meu ver, não houve 
avanço nenhum na Educação. 
Quando vou à Mesa de 
Negociação, percebo que existe 
uma "parede" que impede de 
acertarmos qualquer coisa da 
Educação. Esta é a marca que 
Zizinho está deixando. 
Nas últimas reuniões tenho 
tentado exaustivamente convencer 
o Governo de que as pedagogas 
merecem uma melhoria de 
condições de trabalho com redução de jornada...tudo sem sucesso. 
A declaração do Governo Zizinho é: "a Administração entende pela impossibilidade 
de atendimento do pedido, sendo resposta final o não atendimento”

O calor chegou, e chegou para 
arrebentar! O protetor solar para a 
Obras, ao contrário, ainda não. Diante 
disso pedi ao Secretário da pasta, Eri, 
que autorizasse os servidores que 
ficassem na sombra, no pátio, após as 
10h30m pelo menos até o protetor solar 
chegar.
O Secretário me informou que o protetor 
chega nesta semana (dia 9 ou 10 de 
novembro) e que, se por qualquer motivo, 
não chegasse, que não teria problema em 
liberar o pessoal até que chegasse.
Em linhas gerais: Tem protetor: trabalho 
normal; Não tem protetor, pode ficar à 
disposição à partir das 10h30m.

Protetor SolarPedagogas

Estamos fechando novo convênio para filiados.
Interessou? Ligue 3251-6191 ou 3251-5513

O Natal 
está chegando!
O brinde do Sindicato também!

 Entrega de 7  a 11/12 e de 14 a 18/12


