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Prefeito, vice e secretários
“Ganham” reajuste de 28% nos salários

A direção do SINDVIÁRIOS propõem que o Prefeito e o secretariado,
se dignidade não lhes faltar, abram mão de seu “presente”

Em mais um ato de subserviência, a Câmara 
municipal, na ultima seção do ano de 2016, apro-
vou o “singelo” aumento nos salários do poder 
executivo.

Em meio às próprias declarações do prefeito, 
que diz agora após as eleições que a cidade esta 
em crise, com dívidas assumidas de 70 milhões 
com a TERRACOM (coleta lixo), 15 milhões com 
o IPREV e mais de 50 milhões para fornecedores 
diversos, os vereadores capachos presentearam-
lhe com 28% de majoração nos vencimentos.

Prefeito Paulinho tucano ameaça vender pro-
priedades do município, entregar à iniciativa pri-
vada a Usina de Asfalto da PRODESAN, não pagou 
o P.D.R., atrasou o 13° dos Servidores. Municipais, 
além de recomendar a diminuição de 25% nas 

despesas da CET-Santos. Tudo 
isso, para a corja de servis ve-
readores votarem este projeto.

O Sindviários soma-se ao 
clamor popular contra este 

aumento imoral , e afir-
ma que cortar 25%  das 
despesas da CET, significa 
na verdade inviabilizar a 
Companhia, sucateá-la ain-

da mais, e impor o terror de demissões sobre os 
trabalhadores.

As medidas propostas por Paulinho Tucano e a 
votação da Câmara, mostram a distância que os 
poderes (executivo e legislativo) estão da popula-
ção, deixam claro os interesses antagônicos com o 
povo e mostram que governa-se para os ricos em 
Santos.

Propomos que o Prefeito e o secretariado, se 
dignidade não lhes faltar, abram mão de seu “pre-
sente”.

Propomos que a CET-Santos, não diminua 25% 
de suas despesas e que corte os seus assessores!
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