
Mais um empréstimo
Vereadores aprovam empréstimo de 1 milhão de reais para 
obras no Residencial e Ipaba dando como garantia o FPM

Foi aprovado por unanimidade pelos 
nossos vereadores um empréstimo de 1 
milhão de reais para realização de 
obras no Residencial e no Ipaba.

O projeto aprovado em 2016 é o 
mesmo que foi reprovado em dezembro 
de 2015, com a Câmara cheia de 
servidores, por duas ocasiões.

O impasse de 2015 era porque a 
garantia de pagamento dada pela 
Prefeitura ao BDMG (Banco que 
disponibilizou o empréstimo) era de 
retenção na fonte do FPM (Fundo de 
Participação dos Municípios), a mesma 
verba que vem do Governo Federal e 
que é a principal fonte de dinheiro para 
pagamento de servidores.

Para se ter uma idéia, é principal-
mente com o FPM que a Prefeitura 
paga nossos salários, é  dele que sai o 
FUNDEB e foi com ele que foi pago o 
13º no ano passado.

A preocupação do Sindicato foi por 
questões óbvias: Se o 13º de 2015 só foi 
pago com atraso porque caiu uma verba 
adicional de mais de 800 mil de FPM 
no dia 8 de dezembro, não é razoável 
aceitar que a Prefeitura continue a 
contrair mais e mais empréstimos, 
comprometendo ainda mais a verba que 
já está faltando (se não, volto a dizer, 
porque o 13º atrasou?).

Em reunião na Câmara, os próprios 
vereadores disseram que já liberaram 
mais de 6 milhões de empréstimos para 
o atual governo.

A impressão que tenho é de que esta 

gestão só consegue fazer algo no 
município por meio de empréstimos 
bancários. A culpa deve ser da crise.

Voltando ao assunto, sobre o emprésti-
mo mais recente (de 1 milhão), Zizinho 
me garantiu que o valor será pago em 
72 vezes, dando aproximadamente R$ 
13.888,00 mais  juros de 0,5% ao mês e 
garantiu também que esta informação 
seria dada por escrito ao Sindicato.

O prefeito não cumpriu o prometido, e 
os documentos não chegaram.

Conversei com a vereadora Cláudia 
Lage expondo minha preocupação. A 
vereadora me deu sua palavra de que 
tiraria o projeto da pauta para vistas 
para que pudéssemos ter mais um tempo 
de discutir o projeto.

Também não cumpriu o prometido e, 
além de não retirar o projeto, ainda 
votou favorável a ele.

No meio disto tudo, ainda houve 
espaço para um pré-candidato do 
bairro Residencial distribuir um 
‘‘boletim’’  que sequer foi assinado pelo 
seu autor covarde difamando os 
vereadores e o Sindicato, mas ao que 
parece, foi suficiente para convencer os 
vereadores.

Esperamos que este empréstimo, 
somado aos demais, não traga ainda 
mais prejuízos aos servidores.

A luta continua.

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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Índices de reajuste 2016
Inflação
(INPC)

Salário Mínimo

Sindicato pediu

Piso Educação
(MEC)

Câmara concedeu

O que Zizinho 
vai conceder?

11,28% 11,37%

11,67% 15%

15% ??,??%

Não sou candidato!
Toda vez que luto pelo que acredito, meus ‘‘adversários’’, para 

tentar me criticar, dizem que estou ‘‘brigando’’  para me 
promover, porque sou candidato. Eis minha resposta:

NÃO VOU candidatar a prefeito.
NÃO VOU candidatar a  vereador.

NÃO VOU apoiar candidato a prefeito.
NÃO VOU apoiar candidato a  vereador.

E que ninguém se engane:
SOU presidente do Sindicato e vou debater e discordar de 

quem precisar para defender a classe que represento: os 
servidores!

Abraços,

Ricardo Valverde
Presidente do SINDSESP

EdnaE

Novos convênios

É com grande satisfação que toda 
equipe da área da saúde (Agentes de 
Endemias) vem manifestar profundo 
a g ra d e c i m e n t o  p e l o  a p o i o  e 
compreensão prestados às nossas 
solicitações, por entender e contribuir 
para o melhor desenvolvimento dos 
nossos trabalhos.

Ao Sindicato expresso aqui o nosso: ‘‘Muito obrigado!’’.
Aos administradores deixamos um pensamento: ‘‘Em uma 

cidade que almeja crescimento, seus administradores precisam 
repensar o papel e a valorização dos seus servidores.’’

Atenciosamente,
Diogo
Agente de Combate a Endemias

Agradecimento 
ao Sindsesp


