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QUEREMOS UM PLANO DE CARREIRA PARA
TODOS OS SERVIDORES.

QUEREMOS RECUPERAÇÃO DAS NOSSAS PERDAS SALARIAIS.
QUEREMOS O PAGAMENTO DO PAV E DA URV JÁ.

No dia 07 de junho o prefeito nos
convidou para uma primeira conver-
sa em seu gabinete. Após uma apre-
sentação inicial entregamos a se-
guinte pauta:

Abertura imediata das negocia-
ções visando a recuperação salarial.

Exigência de cópia do projeto de lei
de criação do fundo municipal de pre-
vidência e a abertura de negociações.

Estabelecimento de uma mesa
permanente de negociações visan-
do o estabelecimento do contrato
coletivo de trabalho.

Liberação de ponto dos repre-
sentantes eleitos por local de tra-
balho para a participação em even-
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tos promovidos pelo sindicato.
Expressamos nossa posição críti-

ca em relação à reforma administra-
tiva frisando que não concordamos
com a criação de mais 380 cargos de
chefia sendo 69 cargos em comissão
com salários de R$ 3.000,00 a R$
8.000,00 e que esse projeto deveria
ser retirado da Câmara Municipal en-
quanto não se discute a nossa repo-
sição salarial.

O prefeito assumiu o compromisso
de instalação imediata da mesa per-
manente de negociações e ficou de
agendar a primeira data de uma série
de reuniões entre o sindicato e o se-
cretário de administração Marçal.

Os servidores da guarda vêm so-
frendo pressões injustas como a tro-
ca de postos, horas extras obriga-
tórias e punições sem direito a de-
fesa. Esse tipo de pressão é consi-
derado Assédio Moral, podendo ge-
rar doenças emocionais como de-
pressão, abuso de álcool e dro-
gas e várias outras psi-
copatias graves.

O assédio é
crime. Visando
discutir essa situ-
ação agendamos
uma reunião com o
comandante da guarda
municipal. Apesar da
gravidade da situa-
ção, no dia da reunião
o comandante impôs,
como condição para nos re-
ceber, que uma comissão de
guardas que nos acompanhavam
não participasse das discussões.

Nós não aceitamos isso e não
participamos da reunião. Durante a

FIM DAS PUNIÇÕES
ABUSIVAS NA

GUARDA MUNICIPAL
audiência com o prefeito protocola-
mos um oficio em que são relata-
das todas as injustiças e o executi-
vo assumiu um compromisso de re-
solver esses problemas.

O Sindicato está denuncian-
do todo o tipo de assédio

praticado na Prefei-
tura. Alguns
funcionários já
entraram com
ações na jus-

tiça pedindo in-
denização por
danos morais.
Por isso lute!

Estamos to-
mando todas as
medidas jurídi-
cas e políticas
cabíveis, em to-
dos os casos de

assédio que vêm atingindo a ca-
tegor ia.  Você que também é
assediado(a) ligue e denuncie ao
Sindicato.
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Graça Maria Costa da Silva,
Marisa Requejo Rocha e Flavio
Antonio Rodrigues Saraiva, na
qualidade de associados, legí-
timos representantes e mem-
bros da comissão dos associa-
dos interessados na convoca-
ção desta assembléia do Sin-
dicato dos Servidores Públi-
cos Municipais de Santos -
SINDSERV, conforme abaixo
assinado, no uso das prerroga-
tivas que lhe conferem os Esta-
tutos Sociais e nos termos do
artigo 60 do Código Civil, CON-
VOCAM todos os integrantes
da categoria de “Servidores
Públicos Municipais de San-
tos”, constantes da base
territorial de Santos, associados
ou não associados, para parti-
ciparem das ASSEMBLÉIAS
GERAIS EXTRAORDINÁRI-
AS, com direito a voz e voto,
que serão realizadas no dia 04
de julho de 2005 (segunda-fei-
ra), às 6h30 em 1ª convocação
e às 7h30 em 2ª convocação, e

no período da tarde às 13h30 em
1ª convocação e às 14h30 em 2ª
convocação, e no período notur-
no às 18h30 em 1ª convocação e
às 19h30 em 2ª convocação nos
seguintes locais na cidade de
Santos/SP: na sede desta Entida-
de Sindical situada à Rua Cam-
pos Sales, 106; no Paço Munici-
pal situado à Praça Mauá s/nº; no
prédio do Banco do Brasil situa-
do à rua XV de Novembro nº 165;
no Departamento de Obras -
DEOB situado no Largo sete de
setembro nº 08; no Pronto Socor-
ro Central situado à rua Cláudio
Luis da Costa nº 280; no Pronto
Socorro da Zona Leste situado à
Praça Visconde de Ouro Preto s/
nº; no Centro de Saúde Martins
Fontes situado à rua Luiza
Macuco nº 40; na Unidade Avan-
çada de Caruara situada à Praça
Principal s/nº; na Coordenadoria
de Vias Públicas - COVIP situa-
da à rua Visconde do Embaré s/
nº; no Hospital e Maternidade
Silvério Fontes situado à rua Ba-
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rão de Paranapiacaba nº 241; no
Hospital Artur Domingues Pinto
situado à rua Agamenon Maga-
lhães s/nº; na Escola Cidade de
Santos situada à Av. Senador
Dantas nº 410; na Escola Olavo
Bilac situada à Rua Carvalho de
Mendonça nº 601; na Escola
Pedro II situada à Av. Aristóteles
de Menezes nº 41; na Escola Leo-
nardo Nunes situada à Av. Afon-
so Schimidt nº 610; na Escola
Pedro Crescente situada à Av.
Faria Lima s/nº; no Edifício Aníbal
Martins Clemente (Progresso e
Desenvolvimento de Santos) si-
tuado à Praça dos Expedicioná-
rios s/nº; na Seção de Controle
de Zoonozes - SEVICOZ situada
à Av. Nossa Senhora de Fátima
nº 375; na Coordenadoria de Vias
Públicas dos Morros situada à Av.
Santista nº 740; na Seção da Fro-
ta - SEFROTA situada à Av. Fran-
cisco Manoel s/nº; na Escola 28
de fevereiro situada à rua
Flamínio Levy nº 105; no Jardim
Botânico Chico Mendes situado

à rua João Fracaroli s/nº; na
Caixa de Pecúlio - CAPEP situ-
ada à Av. Francisco Glicério nº
489 e no Ambulatório de Espe-
cialidades - AMBESP situado à
rua Gonçalves Dias nº 08; a fim
de deliberarem, todas as as-
sembléias, sobre a mesma or-
dem do dia:

a.  Ratificação da convoca-
ção e da forma de realização
desta assembléia.

b. Ratificação da Aprovação
da Alteração do Estatuto Soci-
al e do Regimento Eleitoral do
SINDSERV- Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Municipais de
Santos, realizadas nos dias 10/
01/2004 e 27/12/2004.

c.  Ratificação de todo o
processo eleitoral sindical do
SINDSERV - Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Municipais de
Santos - pleito 2005.

d. Ratificação dos atos pra-
ticados pela atual diretoria
empossada em  08/05/2005.

e) Outros Assuntos.

SANTOS, 24 DE JUNHO DE 2005

Graça Maria Costa da Silva, Marisa Requejo Rocha e
Flavio Antonio Rodrigues Saraiva - na qualidade de associados, legítimos

representantes e membros da comissão dos associados interessados, conforme
abaixo assinado e nos termos do Estatuto Social e do artigo 60 do Código Civil.


