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É necessário o SFPMIS - único 
e legítimo instrumento de luta 
dos Servidores municipais de 
Itapecerica da Serra - se posi-
cionar a respeito da atual ges-
tão do Dr. Nakano.

Infelizmente, com a Admi-
nistração, corremos sérios ris-
cos de um retrocesso danoso 
para os Servidores. Reafirma-
mos tal postura, em razão do 
despreparo, INCLUSIVE, a fal-
ta de SENSIBILIDADE do Na-
kano para tratar as questões 
envolvendo o funcionalismo.

“MAS EU SOU SERVIDOR”
Não adianta bater no peito 

e dizer: “EU JÁ FUI SERVIDOR, 
SEI O QUE O SERVIDOR PAS-
SA, E BLÁ...BLÁ...BLÁ”.

Servidor: precisamos reagir! 
Veja nossas denúncias!

MAIS UM GESTOR SEM PALAVRA
NAKANO PRETENDE DAR 
O CANO NO SERVIDOR

SINDICATO COBRA COMPROMISSOS

RELEMBRE AS PROMESSAS DO NAKANO

DISCÍPULO DO JORJÃO

Desafiamos você, Servidor, a apontar sua câmera do celular para o QR Code 
ao lado e relembrar as promessas feitas pelo Nakano (ASSISTA AOS VÍDEOS). 
Precisamos pressionar e cobrar todos os compromissos de campanha eleitoral.
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Contra os fatos não existem ar-
gumentos. Infelizmente, com 11 
meses de mandato, os números 
comprovam a péssima gestão de 
Nakano. Isso nos deixa em esta-
do de alerta, porque Itapecerica, 
nossa amada cidade, não pode 
sofrer OUTROS quatro anos nas 
mãos de um mau gestor.

VEJA BEM: Itapecerica tem 
177.662 habitantes com renda 
per capita de R$ 2.626,60. Mas 
nosso prefeito não concedeu a 
data-base de 4,56%, insalubri-
dade de 40% aos Servidores da 
Autarquia de Saúde, e muito me-
nos reajustou o vale-alimenta-
ção que é de R$ 170,00.

OUTRA REALIDADE PER-
TINHO DE NÓS: Embu-Gua-
çu tem sua renda per capita de 
R$ 2.129,60 - orçamento anual 
bem menor, mas concedeu 40% 
de insalubridade e subiu o vale 
de R$ 110 para R$ 270,00.

NÃO ACEITAREMOS AMADORISMO

QUEM SÓ VÊ O CANO NÃO VÊ 
AS MALDADES DO CORAÇÃO

E AÍ, NAKANO: CUMPRA O SEU PAPEL DE GESTOR! 
SE NÃO AGUENTA, PEDE PRA SAIR!
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E AÍ, NAKANO: CUMPRA O SEU PAPEL DE GESTOR! 
SE NÃO AGUENTA, PEDE PRA SAIR!

Duas promessas não cumpri-
das: uma vergonha para o Na-
kano. Ele recebeu o Sindicato 
(VEJA NOS BOLETINS ABAIXO) 
e conversou com o presiden-
te Adalberto e o Dr. Rafael.

Prometeu conceder 40% de 
insalubridade aos profissionais 
da Saúde que atuam na linha 
de frente da Covid 19 e reen-
quadrar os salários de quem re-
cebe o NU - Nível Universitário.

Sobre o reenquadramento, 
o prefeito fez um puxadinho e 
prejudicou ainda mais os Ser-
vidores, porque tudo incidirá 
sobre o salário-base, reduzin-
do a margem do trabalhador.

PINÓQUIO INCORPORADO VOLTA A ITAPECERICA

PROMETE MAS 
NÃO CUMPRE

O PASSADO
 INSISTE EM NOS 

ASSOMBRAR.
CANSAMOS DE 
PREFEITO SEM 

PALAVRA!

À esquerda, no boletim 26, trouxemos a promessa 
do prefeito Nakano em garantir os 40% de insalubri-
dade para os Servidores da Saúde que atuam na linha 
de frente: PROMESSA NÃO CUMPRIDA; à direita, pre-
feito Nakano também se compromete a reenquadrar 
os salários dos Servidores que recebem o Nível Uni-
versitário: OUTRA PROMESSA NÃO CUMPRIDA!

NÃO ESQUECEMOS DAS PALAVRAS DO NAKANO NA POSSE
“Juntos cumpriremos todas as nossas propostas do plano de governo, garantin-

do uma administração transparente, inovadora e com a participação de todos os 
Servidores.” PREFEITO NAKANO EM SUA POSSE - 1º de janeiro de 2021

PROMESSAS NÃO CUMPRI-
DAS! Infelizmente, nós somos 
vítimas de mais um gestor que 
faz de conta que governa. Exi-
gimos respeito do Nakano e o 
cumprimento das promessas 
que fez à entidade e aos Servi-
dores da Saúde.
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Imagina um prefeito prome-
ter e dar a sua palavra. Depois, 
volta atrás, diz não ter consul-
tado as finanças do município 
e que vai sim aumentar a in-
salubridade dos Servidores da 
Saúde, mas não sabe quando.

É meus amigos: este prefei-
to é o Nakano e o papelão foi 
protagonizado por ele mes-
mo na reunião com a direto-

ria do SFPMIS, dia 28 de setem-
bro, quando participou ainda 
uma Comissão de Servidores 
(as promessas NÃO CUMPRIDAS 
estão na página 3 deste jornal).

PREFEITO SOBERBO
Em vez de reconhecer o seu 

erro e dar explicações ao Sin-
dicato e Servidores presentes 
na reunião, o Nakano nos ata-
cou. Com práticas antissindicais 

chamou os diretores do SFP-
MIS de vagabundos e desocu-
pados. Afirmou que não ne-
gociaria com a entidade.

Em outras palavras, ele disse 
“ser o cara”. QUE PAPELÃO.

Que postura IRRESPONSÁVEL 
para um “gestor público”. Nós 
do SFPMIS seguiremos na luta 
permanente pela valorização e 
reconhecimento do Servidor.

NAKANO QUASE DEU O CANO NA 
REUNIÃO E AINDA NOS ATACOU

FOMOS ATENDIDOS COM DUAS HORAS DE ATRASO

PAPELÃO DO NAKANO - Prefeito prometeu, não cumpriu e ainda 
atacou o Sindicato. Veio dizer que não fazemos nada. À esquerda, 
#PRACEGOVER, republicamos nesta edição a página 3 do jornal 
de prestação de contas feito em junho de 2021, com os atendimen-
tos realizados pelo SFPMIS - de maio de 2019 a maio de 2021 - MES-
MO COM A PANDEMIA. Nas imagens acima e abaixo, registramos a 
reunião e a postura vergonhosa do Nakano em 28/9/2021 

Aponte a câmera do celular e veja o jornal na íntegra
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QUEM NÃO TEM DINHEIRO?

20212018 2019 2020

MESMO NA PANDEMIA

OBSERVAÇÃO: dados coletados até dia 15 de novembro de 2021
FONTE: Portal da Transparência de Itapecerica da Serra

SOBRA DE
R$ 90.978.592

R$ 364.529.454
(101,81% - percentual 

arrecadado sobre 
previsto).

Receita
Valor Arrecadado

R$ 273.550.862
(78,86% - percentual 

realizado sobre o 
valor fixado final).

(22,95%) é a sobra
em percentual

Despesa
Valor Realizado

SOBRA DE
R$ 97.012.275

R$ 401.746.406
(93,32% - percentual 

arrecadado sobre 
previsto).

Receita
Valor Arrecadado

R$ 304.734.131
(75,30% - percentual 

realizado sobre o 
valor fixado final).

(18,02%) é a sobra
em percentual

Despesa
Valor Realizado

SOBRA DE
R$ 97.141.193

R$ 430.209.984
(88,79% - percentual 

arrecadado sobre
previsto).

Receita
Valor Arrecadado

R$ 333.068.791
(74,25% - percentual 

realizado sobre o 
valor fixado final).

(14,54%) é a sobra
em percentual

Despesa
Valor Realizado

SOBRA DE
R$ 143.423.230

R$ 381.738.639
(81,80% - percentual 

arrecadado sobre
previsto).

Receita
Valor Arrecadado

R$ 238.315.409
(59,56% - percentual 

realizado sobre o 
valor fixado final).

(22,24%) é a sobra
em percentual

Despesa
Valor Realizado

A Prefeitura de Itapecerica 
FECHA NO VERDE desde 2018, 
segundo dados colhidos pela 
equipe técnica do SFPMIS no 
Portal da Transparência.

Sabemos que o Nakano en-
trou em 2021, mas os núme-
ros comprovam que há tem-
pos a Administração vem bem 
das “pernas”, e muito bem!

O problema em nossa cida-
de é a falta de responsabilida-
de dos gestores para com os 
Servidores municipais.

DINHEIRO PARA CRIAR SE-
CRETARIA: TEM!

DINHEIRO PARA COMPRAR 
CARRO: TEM!

E para nós Servidores muni-
cipais que cuidamos da cida-

de? NADA! Nós estamos aban-
donados. Sofremos com a alta 
dos preços e os nossos salários 
estão arrochados. Vemos um 
despreparo desesperador na 
atual gestão, e nós Servidores 
precisamos estar unidos para 
reagir. ITAPECERICA TEM DI-
NHEIRO SIM. E NÓS QUERE-
MOS NOSSA PARTE!
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Infelizmente, em muitos mu-
nicípios brasileiros, a estraté-
gia rasteira e bem covarde é 
precarizar os serviços públi-
cos de saúde para terceirizar.

Vejam você Servidor e popu-
lação quando se vai à unidade 
de saúde, o cidadão sempre 
é bem atendido. O problema 
é a falta de funcionários e a 
péssima estrutura. CULPA DA 
PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO.

Se não bastasse, as ambulân-
cias estão sucateadas e ainda 
alguns “gestores” tem a cara 
de pau de culpar o Servidor 
e, em muitos casos, com a co-
nivência das Câmaras Munici-
pais, terceirizam os serviços.

O SFPMIS denuncia tal prática 
e jamais aceitará isso em Itape-
cerica da Serra. É preciso o ges-
tor público atuar com serieda-
de e fazer o bem para o povo. 
Nós, Servidores da Saúde e no 
geral, precisamos de estrutura 
para trabalhar a fim de atender 
ainda melhor a população.

Estamos com os salários ar-
rochados, benefícios congela-
dos, com empréstimos bancá-
rios, etc. e abandonados.

O Servidor da Saúde atuou na 
linha de frente da pandemia e 
o que ganhou? PROMESSA DE 
AUMENTO DA INSALUBRIDA-
DE NÃO CUMPRIDA! Se a Saú-
de da nossa cidade está ruim, 
tem um culpado: Nakano. 

ESTRATÉGIA É PRECARIZAR 
A SAÚDE PARA TERCEIRIZAR

SINDICATO REPUDIA AÇÃO RASTEIRA

NÃO
O POVO

É GADO

VIDAS ESTÃO EM RISCO NA-
KANO - Ambulâncias quebra-
das, pneus carecas, vazamen-
to de óleo, cinto amarrando 
porta, ou seja, um desrespei-
to com o povo e o Servidor

NOSSA
REALIDADE

AMBULÂNCIA NÃO ESFRIA MOTOR
AMBULÂNCIA RODA 24 HORAS 
É PRECISO RENOVAR A FROTA
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foi a fundo em suas argumen-
tações e, em 46 páginas (con-
fira decisão no QR Code abai-
xo), contestou a criação da lei. 
O processo segue e, caso a Jus-
tiça acate o parecer da Procu-
radoria e o pleito do Sindicato, 
a Câmara terá que extinguir a 
lei, demitir e abrir concurso.

PRESIDENTE ADALBERTO
Nosso presidente Adalber-

to Félix afirma: “Não admiti-
mos tal manobra, em qualquer 
dos Poderes. O Sindicato sem-
pre estará atento para garantir 
a transparência dos atos, prin-
cipalmente para preservar di-
reitos dos Servidores efetivos. 
Estamos convictos de nosso in-
tento e confiantes na vitória”.

NÃO

ALERTA
TOTAL
SERVIDOR: o título des-

ta matéria não é nenhum 
exagero. O MOMENTO exi-
ge alerta total em razão das 
tentativas rasteiras dos ato-
res políticos para prejudicar 
ainda mais a categoria.

Relembre a Lei Comple-
mentar nº 173, mais conhe-
cida como a lei do congela-
mento dos salários. Temos 
também a PEC 32 que es-
cancara as portas para a 
corrupção e a terceirização 
no setor público.

NOSSA REALIDADE

Na cidade temos o ITAPREV 
- Instituto de Previdência do 
Município de Itapecerica da 
Serra, isto é, temos um insti-
tuto próprio. Com as tercei-
rizações propostas pela Ad-
ministração colocamos em 
risco nosso futuro. 

ENTENDA!

Quando contribuímos mês 
a mês com o ITAPREV esta-
mos mantendo a instituição. 
Estamos garantindo o dinhei-
ro dos Servidores aposenta-
dos e daqueles que futura-
mente irão se aposentar.

Com as terceirizações, re-
duziremos o número de 
concursados e colocaremos 
em risco nossas aposenta-
dorias. POR ISSO, NÓS DO 
SFPMIS COMBATEMOS AS 
TERCEIRIZAÇÕES. REAJA! 
(veja na página 8).

PROCURADORIA CONSIDERA LEI 
INCONSTITUCIONAL

JUSTIÇA ACATA NOSSA TESE

Nosso Sindicato ingressou 
com ADIN - Ação Direta de 
Inconstitucionalidade para 
ver declarada inconstitucional 
a Lei Complementar nº 40, de 
15/3/2017, em sua integralida- 
de, e avançamos!

ENTENDA O CASO 
A Câmara Municipal de Itape-

cerica fez uma Reforma Admi-
nistrativa e criou vários cargos 
de assessoria, indicação e apa-
drinhados políticos para não 
contratar Servidores mediante 
concurso público!

O Sindicato, não admitindo a 
manobra, questionou a legali-
dade da Lei nº 40/17 junto ao 
Egrégio Tribunal de Justiça de 
São Paulo, e houve avanço. 

Dia 26 de outubro, a Procu-
radoria Geral de Justiça (Pro-
motoria) exarou manifestação 
favorável ao pedido do Sindi-
cato. O Ilustre Procurador Dr. 
Wallace Paiva Martins Junior 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Extraordinária - O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITAPE-
CERICA DA SERRA, por seu presidente infra-assinado, nos termos do artigo 20 combinado com o artigo 36, letra ‘d’ do Estatuto So-
cial, convoca todos os Servidores públicos municipais de Itapecerica da Serra, para comparecerem em Assembleia Geral Extraor-
dinária que será realizada em frente à Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra, situada na avenida Eduardo Roberto Daher, 
1.135, Parque Paraiso, Itapecerica da Serra, S.P., CEP 06.850-040, no dia 1º de dezembro de 2021, às 9 horas (quarta-feira), nos ter-
mos do Estatuto da entidade, para deliberação da seguinte ordem do dia: discussão e deliberação sobre a falta de cumprimento 
pelo empregador público da pauta: 1) Reenquadramento para 1º de janeiro de 2022, com a inserção no salário-base dos servidores 
da verba denominada “Nível Universitário”; 2) Repasse da inflação período 2020/2021 de 17,06% retroativo a 1º de março; 3) Reen-
quadramento para 1º de janeiro de 2022, com a inserção no salário-base dos Servidores das gratificações constantes na Adin n.º 
2030887-69.2019.8.26.0000; 4) Melhores condições de trabalho a todos; 5) Pagamento do adicional de insalubridade em seu grau 
máximo de 40% a todos os servidores da linha de frente do Covid-19, da Autarquia da Saúde; 6) Fim do assédio moral e constrangi-
mento ilegal das chefias; 7) Repasse imediato da sobra da verba do FUNDEB/ FUNDEF aos servidores do Magistério municipal. Ita-
pecerica da Serra, 16 de novembro de 2021 - Sindicato Func. Púb. Mun. Itapecerica da Serra - Adalberto Félix Rocha (Presidente).

A HORA É AGORA
ASSEMBLEIA - 1º DEZEMBRO, ÀS 9H
EM FRENTE À PREFEITURA

NOSSAS REIVINDICAÇÕES
1) Reenquadramento para 1º de janeiro 

de 2022, com a inserção no salário-base 
dos Servidores da verba denominada “Ní-
vel Universitário”;

2) Repasse da inflação (período 2020/2021 
de 17,06% retroativo a 1º de março);

3) Reenquadramento para 1º de janeiro 
de 2022, com a inserção no salário-base 
dos Servidores das gratificações constan-
tes na Adin n.º 2030887-69.2019.8.26.0000;

4) Melhores condições de trabalho a todos;
5) Pagamento do adicional de insalubrida-

de em seu grau máximo de 40% a todos os 
Servidores da linha de frente da Covid-19, 
que atuam na Autarquia da Saúde;

6) Fim do assédio moral e constrangimen-
to ilegal por parte das chefias;

7) Repasse imediato da sobra da verba do 
FUNDEB/FUNDEF aos Servidores do Magis-
tério municipal.

O SFPMIS E OS SERVIDO-
RES exigem melhorias salariais 
e aumento nos benefícios. No 
mercado está tudo caro. 
Gasolina sobe toda semana! 

Se não bastasse, vamos per-
der nossas gratificações.

CANSAMOS. Com este senti-
mento de JUSTIÇA, convocamos 
todos os Servidores para assem-
bleia em frente à Prefeitura.

1º DE DEZEMBRO
ÀS 9 HORAS
A HORA É AGORA!


