Vereadores fazem comissão para discutir a greve
Por
Quarta-feira, 18 de Maio de 2011 16:37

Uma comissão integrada pelos vereadores Patrício Destro ( DEM ), Osmari Fritz ( PMDB ),
Dalila Leal
(
PSL
),
Zilnety Nunes
(
PP
),
James Schroeder
(
PDT
),
Juarez Pereira
(
PPS
), e
Joaquim Alves dos Santos
(
PSDB
) irão procurar o prefeito e o
Sindicato dos Servidores Públicos de Joinville (Sinsej)
, numa tentativa de intermediar uma solução para o impasse criado com a greve dos servidores
da prefeitura. O
PT
terá até amanhã (quinta-feira) para indicar seu representante ou se irá compor a comissão ou
não. O objetivo, segundo o autor da proposta, vereador e presidente da Câmara,
Odir Nunes
, é ouvir o Executivo e o sindicato e com eles encontrar uma saída que seja o retorno dos
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servidores ao trabalho. É unânime entre os parlamentares que a população saiba que os
vereadores também estão interessados que a situação seja normalizada para evitar que a
população continue sendo penalizada com a falta de prestação de serviços essenciais nas
áreas da saúde, educação, infraestrutura e outros. Os vereadores
Belini Meurer
,
Adilson Mariano
e
João Rinaldi
defendem que os servidores tenham pelo menos a reposição da inflação. Para Tânia Eberhardt
o executivo deveria propor pelo menos um reajuste parcelado, como já aconteceu em governos
passados. Dalila Leal manifestou-se a favor da comissão e disse que no passado quando o
assunto era o reajuste dos servidores a discussão acontecia entre o executivo, o sindicato e os
vereadores da base aliada, “e a nossa presença pode ser determinante”. Patrício sugeriu que o
executivo apresente os números do balanço financeiro do município, uma vez que a justificativa
para defendera atual proposta é falta de recursos. Dalila lembrou que na questão da folha de
salários é que apresenta um crescimento vegetativo motivado pelos triênios, qüinqüênios e
outros benefícios para um quadro correspondente a mais de 11 mil servidores. Odir Nunes
enalteceu a disposição dos parlamentares pela busca de uma solução para a sociedade como
um todo.{jcomments on}
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