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COMUNICADO 
 
 
 

                                                    São Sebastião do Paraíso, 23 de fevereiro de 2015 

 
 

 
                   O SEMPRE -  Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São 
Sebastião do Paraíso/MG, vem informar a todos os servidores sobre a  pauta de 
reivindicações da categoria junto a Prefeitura Municipal por ocasião da data base. 
 
                    A pauta de reivindicações foi homologada  durante Assembleia Geral 
Ordinária do funcionalismo realizada no dia 27 de janeiro de 2015 , às 17:30 horas , 
no pátio municipal. Na oportunidade compareceram apenas os vereadores José 
Luiz Correa, Dilma Aparecida de Oliveira, Sergio Aparecido Gomes e  José Luiz das 
Graças. 
                   Os itens  integrantes da pauta são originários dos anseios e 
necessidades da categoria, sendo que muitos deles já eram constantes de pautas 
anteriores e foram novamente incluídos por não terem sido atendidos. 
                   A pauta de reivindicações foi protocolada na Prefeitura no dia 29 de 
janeiro de  2015. 
 
                   Em 03 de fevereiro também foi enviada ao Legislativo, pois  o apoio da 
Câmara Municipal em todos os anos ajudaram substancialmente nas negociações e 
na intermediação dos diálogos entre as partes. 
                   Informamos que até a presente data o Executivo não se manifestou a 
respeito e nenhuma reunião foi agendada conforme solicitado em oficio protocolado 
em 29/01/15 juntamente com a pauta. 
                   Informamos ainda que,  nos próximos dias deveremos realizar uma 
outra  assembléia para deliberarmos sobre o tema. Vários assuntos serão debatidos 
e você pode dar a sua opinião, sua sugestão ou crítica para que possamos fazer o 
nosso trabalho com melhor eficiência sempre voltado para a defesa dos interesses 
do funcionalismo público municipal. Segue em anexo a pauta para conhecimento de 
todos. 
 
PARTICIPE !!!! 
 

A Direção, 
 

 
 

SEMPRE ao lado dos servidores! 
 

 
 


