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19/04 
(quarta-feira),

às 19h, 
no Sindicato 

dos Metalúrgicos 
(Av. Ana Costa, 55, 

Vila Mathias)
 Nessa assembleia será exposto 

o resultado da audiência de 
conciliação marcada pelo Tribunal 
da Justiça de SP, no dia 18, que 
discutirá a pauta de reivindicação 
dos servidores e o não desconto 

dos dias parados.

FALTAS GREVE 
TAMBÉM PARA 
A DIRETORIA

Conforme compromisso assumi-
do com os servidores municipais de 
Santos, o ponto da diretoria libera-
da do SINDSERV Santos também 
foi enviado com faltas por GREVE.



NÃO ESQUECEREMOS
 Todo ano os vereadores usam como descul-

pa para votar rapidamente os reajustes rebai-
xados mandados pelo prefeito o fato de que a 
data-base é em fevereiro e os servidores não 
poderiam esperar. E esse ano, qual é a pressa 

em votar tais Projetos se o primeiro abono pre-
visto é apenas em julho?

Porque não adiar a votação, chamar audi-
ência pública para a própria Prefeitura explicar 
como que não tem dinheiro se os seus pró-

prios números dizem o contrário? Porque não 
esperar a Secretaria de Finanças recalcular a 
possibilidade de reajuste já que no dia 06/04 a 
Prefeitura ganhou a Ação no STF que pedia a 
arrecadação de IPTU na área portuária?

 Ademir Pestana (PSDB) Adilson Júnior (PTB) -  Promessa no dia 
16/03: “Abaixo da inflação eu não voto”

Jorge Carabina (PSDB)

Augusto Duarte (PSDB) Braz Antunes (PSD)

Bruno Orlandi (PSDB) Carlos Banha (PMDB) Fabiano da Farmácia (PR) - Promessa no 
dia 16/03: “A minha posição é 

NÃO ao Projeto. A não ser que seja pelo 
menos no índice da inflação”

Geonísio Pereira (PSDB) - Promessa no dia 
16/03: “Voto NÃO se não vier um aumento 

pelo menos com o índice da inflação”

Lincoln Reis (PR) - Promessa no dia 
16/03: “Eu sou a favor do aumento 

conforme a inflação. Se vir um Projeto 
menos (sic), eu vou votar NÃO”

Manoel Constantino (PSDB) - 
Promessa no dia 16/03: “Não votamos 

esse Projeto! Eu não voto esse Projeto”

Roberto Teixeira (PSDB) - Promessa no 
dia 16/03: “Eu apoio vocês. Abaixo da 

inflação também... 
(sinal de negativo com a cabeça)”

Sergio Santana (PR) - 
Promessa no dia 16/03: “Abaixo da 

inflação eu voto NÃO!”

VOTARAM PARA REDUZIR O PODER 
DE COMPRA DOS SERVIDORES


