
30 horas semanais
Prefeito fala em fazer por decreto. Sindicato não aceita, 
queremos as 6 horas garantidas pela lei

Após quase três anos e meio de 
governo, Zizinho ainda não cumpriu 
seu compromisso de campanha com os 
servidores.

Para os que se esqueceram, há quase 4 
anos atrás, em campanha política para 
se eleger prefeito, o então candidato 
Zizinho, criticando o governo que 
estava, prometeu que implantaria as 6 
horas assim que assumisse o Executivo, 
inclusive, usando como seu argumento 
que enquanto vereador, votou a favor 
da mudança da Lei Orgânica.

Agora, os afetos ao prefeito, em ‘‘pré-
campanha’’  começam a dizer pelas 
ruas e com os servidores que se Zizinho 
não continuar por mais 4 anos, podere-
mos perder as 6 horas.

Como sempre, explico:
As 30 horas ainda não são lei. Para 

isso, basta ao Prefeito mandar um 
projeto de Emenda à Lei orgânica para 
a Câmara. Este projeto é simples, mas 
só pode partir dele.

NENHUM vereador pode fazer esse 
projeto, ao contrário do que dizem 
alguns covardes que tentam defender o 
prefeito atacando os vereadores com 
mentiras!

DECRETO dando as 6 horas não 
atende nossos anseios, porque um 
decreto não passa pela Câmara, ou seja, 
qualquer prefeito dá e qualquer prefeito 
tira.

Com a lei eleitoral, o prazo para o 
prefeito mandar o Projeto de Lei para a 
Câmara acaba 3 meses antes da eleição, 

ou seja, É AGORA OU NUNCA!
Desde o começo do ano tenho pedido 

uma agenda com o prefeito Zizinho 
para decidirmos isso. Sem me receber 
para uma reunião, recebi do gabinete a 
resposta de que isso tinha que ser 
decidido na Mesa de Negociação 
Permanente. 

Conversando na Mesa de Negociação 
Permanente, os membros do executivo 
disseram que esta decisão é do prefeito.

Neste empurra-empurra quem está 
perdendo é o servidor!

Nos últimos 30 dias, parei o prefeito 
no corredor, na rua e em um evento e 
cobrei dele uma posição. A resposta de 
Zizinho é sempre de agenda cheia e que 
vai achar um tempo para me receber. 
Com esta desculpa, já se foram mais de 
30 dias. Não dá mais para esperar.

Vamos agir! Peço a todos os servido-
res que querem ou apóiam as 6 horas 
que liguem para o gabinete do prefeito 
(3251-5451 ou 3251-5621) e peçam 
para Zizinho mandar o Projeto de Lei 
para a Câmara. O mesmo pode ser feito 
pelo facebook, whatsapp ou pessoalmen-
te e peço também aos vereadores que 
encaminhem pedidos ao Prefeito para 
enviar o Projeto de Lei para a Câmara. 

Somente com a união de todos 
poderemos ter sucesso!

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

"Primeiro levaram os negros, Mas não me importei com isso. Eu não era negro.
Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário.

Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou miserável.
Depois agarraram uns desempregados, Mas como tenho meu emprego, também não me importei.

Agora estão me levando, Mas já é tarde.
Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo."

Bertold Brecht
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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

2012Comigo na Prefeitura,
servidor terá 6 horas!

2016Comigo na Prefeitura,
servidor terá 6 horas!

JOGO DOS 7 ERROS
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Pro aúdeS

METASITAReajuste

ProSaúde
R$ 12,00

Mensalidade:

Fechamos convênio com a

Lagoa Silvana

Interessou?
Ligue para nós

Assédio Moral?

!DENUNCIEDENUNCIEDENUNCIE
3251-6191

Camisas 2016
Neste ano de 2016, diferente dos outros anos, o 

Sindicato vai até os servidores em seus locais de 
trabalho para entregar as camisas.

Mesmo que demore um pouco mais, pretendemos 
entregar pessoalmente cada camisa aos mais de 
500 associados.

FÍSICO ACADEMIA
Saúde e Qualidade de Vida
Musculação - Aeróbica - Ginástica Localizada

Masculino e FemininoMasculino e FemininoMasculino e Feminino

Novo

Convênio

3251.5237

97326-7775

Entre no
Grupo

31


