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INFORMATIVO
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

MUNICIPAIS NO ESTADO DO RIO DO JANEIRO

 No dia 30 de março de 2015, encaminhamos ao prefeito a nossa pauta de reivindicações 
que foi votada e aprovada em Assembleia Geral no dia 27 do mesmo mês. No encaminhamento da 
pauta pedimos ao prefeito um agendamento em caráter de urgência para discutirmos a nossa pauta 
e para que o governo apresentasse as suas propostas. Infelizmente não houve nenhuma resposta 
até agora. Tudo indica que não vão conceder nem mesmo a reposição da inflação, com o triste 
argumento da crise econômica. Uma crise que não é do servidor público municipal. É inadmissível 
que o governo mantenha uma folha de pagamento com tantos cargos comissionados à custa do 
salário do servidor e que se recuse a conceder, no mínimo, a reposição da inflação.
 Encaminhamos ao governo municipal a proposta de reajuste do valor do cartão alimentação 
dos atuais R$ 72,00 (setenta e dois reais) para R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e, para nossa 
surpresa e para aumentar a indignação do servidor, no inicio do mês, quando ele foi ao supermercado 
tentar usar o cartão, foi surpreendido com a notícia que a prefeitura não havia feito a recarga. 
Isso criou um constrangimento que poderia ser evitado se o servidor apenas fosse comunicado 
sobre o problema e o valor que não seria inserido no cartão fosse acrescentado diretamente no 
seu contracheque. Além de não falarem nada sobre reajuste, ainda submetem os servidores que 
ganham menos a um constrangimento inexplicável.    
 Aproveitamos para convocar todos os servidores a participarem da nossa assembleia no 
próximo dia 21 de maio, para que possamos discutir e definir as ações necessárias para que o 
governo atenda a nossa pauta de reivindicações. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, o Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Resende/RJ, convoca 
todos os Servidores Públicos Municipais, estatutários ou não, associados ou não a esta entidade, 
para a Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 21 de maio de 2015, quinta-feira, 
às 17h30min em 1ª (primeira) chamada e às 18h00 em 2ª (segunda) e última chamada, a ser 
realizada no Colégio Estadual Olavo Bilac, com endereço à Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 
397, Campos Elíseos, Resende, RJ, CEP: 27542-140, para deliberarem a seguinte ordem do 
dia: a) Discussão e deliberação sobre a falta de resposta do governo municipal, acerca 
da pauta de reivindicações encaminhada no dia 30 de março ao Prefeito de Resende por 
conta da data base estatutária da categoria em 1º de maio; b) Discussão e deliberação para 
deflagração de greve geral no serviço público municipal; c) Assuntos Gerais. 

Resende, 08 de maio de 2015.
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