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Nesta quarta-feira, 
dia 04/08/2021, 
a presidente do 

SINTMCELF, Sra. Sirlene 
Moura, e os diretores Sr. 
Alexandre Lopes e Sr. 
Gilberto Silva estiveram 
reunidos com o prefeito 
Sr. Marcos Vinícius, com 
o Sr. José Márcio Gomes 
Pereira, Secretário de 
Governança de Gestão e 
Transparência; Sr. Wander 
Marcondes Moreira Ulhôa, 
Secretário de Governança 
Financeira e Orçamento; 
Sr. Denner Franco Reis, 
Procurador Geral do 
Município; e, Sra. Elenice 
Barcelos de Assis Ferreira, 
Gerente de Gestão de 
Pessoas e Desenvolvimen-
to de Pessoal, para tratar 
sobre o retorno do paga-
mento do quinquênio. 

REUNIÃO
  
Na reunião, o prefeito 
propôs retornar o paga-
mento do quinquênio, que 
foi tirado dos Servidores 
em 1998, a partir do dia 
01/09/2021.

Desde 2013 que o 
SINTMCELF começou a 
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entrar com as ações na 
justiça. Inclusive, inúmeros 
Servidores já estão rece-
bendo o quinquênio, por 
força de decisão judicial. 

OFICIAL
     
A diretoria do SINTMCELF 
solicitou a apresentação de 
uma proposta oficial para 
avaliar com o advogado do 
Sindicato, e para poste-
riormente, os Servidores 
decidirem sobre a mesma.
    
A Administração Municipal 
pediu um prazo de 10 dias 
para entregar de forma 
oficial a proposta para 
retorno do quinquênio e 
os pagamentos do referido 
adicional.

ASSEMBLEIA
     
Assim que recebermos a 
proposta, iremos convocar 
uma Assembleia.

Todos devem exercitar a 
paciência, pois no mo-
mento certo todos serão 
convocados a tomarem 
uma decisão a respeito do 
retorno do pagamento do 
quinquênio.

LUTA HISTÓRICA
     
O retorno do pagamento do 
quinquênio é uma bandeira 
de luta histórica da direção 
do Sindicato. 

Essa é uma reivindicação 
antiga que vem fazendo 
parte da pauta de reivin-
dicações nas campanhas 
salariais, e após várias 
conversas, conseguimos 
avançar e conquistar 
novamente o pagamento 
deste adicional para todos 
os Servidores. 

Desta forma, não tem como 
não comemorar, uma vez 
que num momento grave 
de crise, os Servidores vão 
ter uma melhora nos seus 
salários, além de ajudar de 

imediato a todos os Servi-
dores que têm direito.

São dois ganhos 
históricos que que-
remos destacar: o 
retorno do quinqu-
ênio e a construção 
da nossa nova sede, 
que aos trancos e 
barrancos vai sendo 
construída.
   
OUTRO PONTO
     
O segundo ponto discutido 
na reunião foi a respeito da 
Lei Orgânica da Procura-
doria. 

O prefeito  reafirmou o 
compromisso de enviar o 
projeto de lei para Câmara, 
o mais breve possível.


