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CORONAVÍRUS MATA
PROJETOS SÃO APROVADOS

CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURA DE MÃOS DADAS

“

5 SESSÕES ORD.
Vereadores aprovam
19 PROJETOS

NA PANDEMIA

EM 2 SESSÕES
Vereadores aprovarão
17 PROJETOS

É VERGONHOSO!

pecerica discutiram, avaliaram e
votaram 19 PROJETOS.
Pois bem, após o isolamento social no Brasil determinado há cerca de 15 dias, a Câmara Municipal e o Executivo mostraram suas
garras nas 6ª e 7ª sessões (a 7ª
sessão ocorrerá hoje), e em plena
pandemia e, juntos, com a aprovação de hoje que praticamente
está certa, somarão uma ENXURRADA DE PROJETOS – UM TOTAL DE 17.
Isto é, o que eles fizeram praticamente em 5ª sessões, após o contágio da pandemia, trabalharam
“arduamente” em duas, inclusive
com uma sessão extraordinária.
SERVIDOR: é maldade ou não é?!
MUITA MALDADE!

“

A Câmara Municipal de Itapecerica da Serra resolveu trabalhar
pra valer, agora, após o isolamento social e, em plena contaminação da Covid-19, que até hoje (31
de março) já contagiou mais de
800 mil pessoas e matou quase
38 mil em todo o mundo.
A equipe do SFPMIS fez um amplo levantamento, a fim de repudiar os mais recentes atos do Legislativo e Executivo até aqui e
exigir respeito com o funcionalismo municipal e toda a população.
Neste ano, com a sessão ordinária de hoje (31), somar-se-á um
total de sete, desde quando os
parlamentares retornaram às atividades em fevereiro.
Entre as 1ª e 5ª sessões ordinárias, os nobres vereadores de Ita-

É inaceitável a forma que é conduzida a política em Itapecerica, inclusive neste
momento de pandemia. O SFPMIS repudia veementemente o trabalho conjunto
entre Prefeitura e Câmara para aprovar essa enxurrada de projetos. Alguns deles,
tratam especificamente dos Servidores, sem a participação da categoria.

ADALBERTO FÉLIX É PRESIDENTE DO SFPMIS
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SFPMIS entra com ação na Justiça

para tentar barrar “farra” de projetos
Conforme denunciado pelo Sindicato em matéria anterior, a Câmara tem aprovado uma enxurrada de
projetos da Prefeitura no auge da
pandemia do Coronavírus.
Ou seja, enquanto o povo está em
casa para se prevenir da pandemia
ocasionada pelo Coronavírus, com
a sessão ordinária de hoje (31),
caso ocorra, serão 17 projetos em
apenas duas sessões.
No ano já ocorrem sete sessões.
Ou seja, em cinco, os nobres vereadores aprovaram 19 projetos.
QUE VERGONHA!
AÇÃO NA JUSTIÇA
Em razão disso, o Departamento Jurídico do SFPMIS entrou com
ação na Justiça para acabar com
a farra da aprovação de projetos
na calada da noite. Em uma peça
muito bem elaborada pelo Dr. Rafael Ceroni Succi, de forma sucinta, pedimos:
1) Em razão da verossimilhança
dos fatos ora narrados e considerando a presença de todos os requisitos legais, requer a concessão da Tutela de Urgência, nos
termos do artigo 300 do NCPC,
para o fim de determinar:
a. Suspensão da votação e consequente tramitação do Projeto
de Lei n.º 1.790/20 a ser discutido na 7.ª Sessão Ordinária a ser
realizada pela Requerida em data
de 31 de março de 2020, às 19:00
hs., enquanto perdurar o estado

ARQUIVO - Sempre cobramos um posicionamento mais firme dos vereadores em prol do Servidor

de calamidade pública pelo Covid-19, sob pena de multa por
descumprimento a ser cominada
por este MM. Juízo ou;
b. Caso assim não entenda Vossa Excelência, seja determinada
a suspensão dos efeitos da votação e consequente tramitação
do Projeto de Lei n.º 1.790/20 a
ser discutido na 7.ª Sessão Ordinária da 7.ª Sessão Ordinária,
a ser realizada em 31 de março
de 2020 às 19:00 horas pela Requerida, enquanto perdurar o estado de calamidade pública pelo
Covid-19, sob pena de multa por
descumprimento a ser cominada
por este MM. Juízo.

PRESIDENTE ADALBERTO
“Servidor você me conhece, sabe
da minha seriedade e do meu trabalho em prol da categoria. Estamos mexendo com as principais
autoridades do nosso município.
E fazemos isso porque defendemos o seu interesse, o interesse da sua família, ou seja, uma
vida melhor para toda a população de Itapecerica da Serra. Poucos teriam essa coragem, mas o que
estão fazendo, ELES MESMOS SABEM, que não é justo, não é humano, isto é, é inaceitável em um momento de pandemia com mortes em
todo o mundo”, afirma o presidente
do SFPMIS, Adalberto Félix.
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