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Compromisso com os servidores e respeito 
com o saneamento público
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Informação: Lei Salarial
Informamos que a respeito da suspensão do reajuste salarial pelo Decre-
to Municipal e Lei Eleitoral, o Sintaema já havia firmado acordo com a asses-
soria jurídica para entrar com mandado de segurança coletivo. Porém, tería-
mos problemas com as custas judiciais e foi necessário a suspensão da ação. 
O Sintaema informa que após as eleições do dia 07 de outubro será marca-
da uma Assembleia Extraordinária para que o assunto seja discutido e deliberado.

O Sintaema na últi-
ma terça feira, 
dia 18 de setem-
bro, entregou aos 
c o m p a n h e i r o s 

do Samae a carta compromisso 
que será entregue aos candidatos 
à prefeitura de São Francisco do 
Sul Godofredo Gomes Moreira 
Filho, Luiz Roberto de Oliveira 
e Oldilon Ferreira de Oliveira.

A ideia do sindicato é que o 
candidato assine a carta, assum-

indo publicamente o compromisso 
em cumprir as reivindicações da ca 
tegoria, entre elas a defesa do ser-
viço público e de qualidade, criação 
do plano de cargos e salários dife-
renciado aos servidores do Samae. 
Com relação à liberdade sindical, 
os trabalhadores reivindicam o res-
peito e direito a liberdade da orga-
nização, para que os trabalhadores 
não precisem passar pelas agruras e 
entraves jurídicos dos últimos anos 
impostos pelo Poder Executivo.

Na última eleição há quatro anos, 
também formulamos um docu-
mento compromisso e entregamos 
aos candidatos durante um debate 
entre os candidatos e os servidores. 

Alguns avaliam que a medida não 
trouxe resultado, mas a verdade é 
que a partir do compromisso fir-
mado, a categoria conquistou plano 
de saúde, aumento do vale alimen-
tação, licença maternidade e outros 
benefícios. É verdade, que itens 
como liberdade sindical, Plano de 
Cargos e Salários e outras reivindi-

cações não foram cumpridas. Mas 
sabe-se que nada vem de graça 
e somente a luta, persistência e 
união são capazes de apontar cami 
nhos para uma grande conquista.

Este ano a intenção era de reunir 
todos os candidatos para que hou-
vesse um debate com a ca tegoria, 
porém após reuniões nos locais de 
trabalho e assembleias realizadas, 
não houve consenso e disposição 
de tempo entre os servidores. As-
sim, ficou acordado que apenas 
as cartas com as propostas e rei-
vindicações seriam entregues.

O Sintaema fica feliz em infor-
mar que já recebeu a carta com-
promisso assinada por um dos três 
candidatos. A carta compromisso 
assinada pelo candidato Godo-
fredo G. M. Filho foi enviada ao 
Sintaema pelo companheiro Fábio 
dos Santos. A categoria aguarda 
outras adesões por parte dos ou 
tros candidatos, firmando assim 
um gesto de respeito e compreen-
são pelos trabalhadores do Samae.


