
ESTATUTO DO SERVIDOR; DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO
PARA DEFLAGRAÇÃO DO ESTADO DE GREVE

A  T  E  N  Ç  Ã  O
M   uito tem se falado sobre a demora na aprovação do Novo Estatuto do Servidor, por isso fazemos 

aqui um rápido resumo sobre o tema a fim de esclarecer os servidores para que possamos discutir 
em nossa Assembléia com entendimento dos fatos: 

 No dia 11 de abril o prefeito José Rechuan Junior assinou a proposta do novo estatuto do servidor;
 No dia 1º de maio, na festa do trabalhador o prefeito encaminhou ao presidente da Câmara o texto 
que depois seria encaminhado através de Projeto de Lei;
 Depois disso houve modificações no texto por parte de algumas secretarias que tentaram e continuam 
tentando modificar dois itens fundamentais do Novo Estatuto: A retroatividade da Licença Prêmio e o artigo 
que trata de incorporações;
 O Sindicato solicitou a procuradoria do município parecer jurídico sobre a negativa quanto a 
retroatividade da licença prêmio e sobre as incorporações, que estranhamente se recusaram a fornecer o 
parecer;
 Está claro para o Sindicato que estão tratando os servidores com descaso e desrespeito. Estão 
tentando mudar aquilo que foi negociado e assinado pelo prefeito;
 Agora, cabe a cada servidor participar da assembleia onde decidiremos sobre qual a melhor resposta 
a ser dada ao poder executivo;
 Temos que mostrar força e deixar claro ao prefeito que o servidor não vai aceitar esse desrespeito, 
até porque o servidor não pode e não deve continuar a ser tratado com descaso;
 Vamos todos a assembleia, pois só a nossa mobilização pode reverter a infeliz decisão politica que 
o governo esta tomando em relação ao estatuto. Só a nossa mobilização vai mostrar que alguns estão no 
governo apenas de passagem e nós servidores continuaremos a seguir as nossas carreiras e merecemos 
um estatuto que valorize a nossa categoria.
 Marco Antônio Correa da Silva
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CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 
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 Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 25 de junho de 2014, às 
17h15min em 1ª (primeira) chamada e às 17h45min em 2ª (segunda) e última chamada, a ser 
realizada no Plenário da Câmara Municipal de Resende, com endereço  a Rua Padre Couto, nº 10, 
Centro, Resende, Cep: 27511-150, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão 
sobre o novo Estatuto do Servidor; b) Discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicação 
encaminhada ao Prefeito José Rechuan Júnior no dia 24 de março de 2014;  c) Discussão e 
deliberação para deflagração do estado de greve; d) Assuntos Gerais. Resende, 12 de junho de 
2014. 

MARCO ANTÔNIO CORRÊA DA SILVA 
Presidente  
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