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Com a colaboração da sua bancada de vereadores na Câmara, mais preocupada com o 
interesse próprio eleitoral do que com o melhor para o nosso instituto de previdência 
(IPMJ) e para a população, o Projeto de Lei Nº 13/2020-01, de autoria do prefeito, foi 
aprovado na sessão do dia 09/set/20. 
 
Agora, o prefeito está liberado para não repassar as contribuições previdenciárias da 
Administração para o IPMJ, até o final do ano. Sendo assim, o prefeito atesta sua 
incompetência no gerenciamento do orçamento público, tirando dinheiro do caixa do 
instituto, como se o IPMJ fosse um banco municipal. Tudo indica, para aplicar em obras 
não realizadas em anos anteriores, e, que, caminham “a passos de tartaruga”, visando o 
momento eleitoral. 
 
Menosprezando a capacidade de pensar dos servidores, o prefeito alega a necessidade de 
fazer caixa para o combate ao Coronavírus na cidade. Mente na “cara dura”, quando se sabe 
que o município já recebeu repasses do Governo Federal para essa finalidade. Aliás, até o 
momento, o prefeito não prestou contas da utilização desses recursos, e os seus vereadores 
continuam lá na Câmara deixando de fiscalizar com rigor o Executivo Municipal. 
 
E é bom lembrar: em caso de dificuldade financeira no IPMJ, para arcar com o pagamento 
dos benefícios, quem “pagará o pato” é a população com aumento dos impostos. O fiador 
do IPMJ é o Tesouro Municipal. 
 
Se estivesse preocupado, de fato, com dinheiro para o combate ao Coronavírus, não teria 
exonerado seus candidatos a vereadores ocupantes de cargo de confiança na 
Administração, para logo em seguida nomeá-los como assessores, ganhando mais do que 
servidores com nível superior, os quais ficaram fora da dita “Reforma Administrativa”. 
Uma jogada do prefeito, para atender a lei eleitoral e liberar seus candidatos para, de forma 
disfarçada, anteciparem suas campanhas e, o pior, sendo pagos com dinheiro público. Foi 
assim com a Presidência SAAE e com Secretarias da Prefeitura. 
 
Depois de não honrar acordo assinado com os sindicatos (SINDSAAE – STPMJ), em 2017, 
para implantação da Reforma Administrativa para todos os servidores municipais, ignorar 
a Lei Orgânica não repassando o índice de inflação para os salários, desconsiderar o 
posicionamento contrário do Conselho Deliberativo do IPMJ ao projeto Nº 13/2020-01 e 
ao aumento da contribuição dos servidores para o IPMJ (14%); não podemos aceitar 
tremendo desrespeito com nossa categoria. 
 
São os servidores que carregam a Administração nas costas. A pandemia deixou isso ainda 
mais claro. 
 
O SINDSAAE já prepara ações judiciais, na tentativa de reverter todos esses ataques do 
prefeito aos servidores municipais. 

A eleição está aí! Hora de dar o troco nas urnas. 
 


