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Informativo

Reforma administrativa:
anteprojeto encaminhado ao SINDFLEGO

Foi encaminhado ao para

conhecimento e sugestões, embora informalmente, o

anteprojeto que trata da reforma administrativa na Câmara

Municipal de Goiânia. O estudo apresentado absorveu

diversos dispositivos contidos no trabalho desenvolvido

pela Comissão Especial, criada exclusivamente para tratar

da reforma, no ano de 2012.

O , também informalmente,

apresentou algumas sugestões e questionamentos.

Entretanto, para não gerar mais expectativas entre os

servidores, o Sindicato só se posicionará de forma oficial,

quando o presidente da Câmara, vereadorAnselmo Pereira,

autorizar a execução do projeto de lei. Pois, segundo um

dos responsáveis pela elaboração do anteprojeto e um

vereador, cujos nomes serão preservados para evitar

especulação, o presidente da Casa ainda não tem

conhecimento da proposta, que ainda deve passar por

mudanças significativas.

SINDFLEGO,

SINDFLEGO

Reposição de vencimentos
na data base será de 9,28%

Já se encontra em tramitação na Câmara Municipal de

Goiânia, o processo nº 670/2016, que trata do Projeto de Lei

nº 130, de 12/05/2016, que concede revisão geral da

remuneração dos servidores da Câmara Municipal e aos

aposentados e pensionistas vinculados ao Poder

Legislativo Goianiense.

Assim que o IPCA do mês de abril foi divulgado pelo

IBGE, o presidente do , Beto Mariano,

encaminhou expediente ao presidente da Câmara, vereador

Anselmo Pereira, com cópia para o vereador Geovani

Antônio, solicitando a imediata apresentação da

propositura, o que foi prontamente atendido. O reajuste

deverá ser aplicado na folha de junho, com o pagamento da

diferença referente ao mês de maio.Acompanhe pelo site.
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Contrato com a UNIMED é renovado
O contrato do plano de saúde, mantido entre o

, foi renovado

por mais um ano. Por conta dessa renovação as novas

adesões, sem carência, poderão ser feitas até o dia 20 de

junho. Aproveite essa oportunidade. Veja as tabelas com

os novos valores no site.

SINDFLEGO e a UNIMED/GOIÂNIA

Tratamento odontológico gratuito
para usuários do plano de saúde

O reativou o seu consultório

odontológico dentro das especificações definidas

pela saúde pública e com algumas novidades.

Os serviços básicos, que podem ser realizados

no próprio consultório, serão oferecidos aos usuários

do plano de saúde, cujo convênio é mantido com a

UNIMED, de forma gratuita, pagos pela entidade

com os recursos obtidos da taxa de administração do

plano.

Para isso, firmou convênio com dois

profissionais especializados na área, que atenderá no

Sindicato no período da manhã. Já os serviços mais

complexos serão realizados nos consultórios

particulares desses profissionais, com descontos de

30% na tabela da ABO, e consignados de forma

parcelada em folha de pagamento.
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Mudanças no Estatuto Social do Sindicato foram
aprovadas em Assembleia

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia

2 de março de 2016 foram aprovadas algumas alterações

no Estatuto do , visando adequá-lo aos

novos tempos.

AAssembleia foi um tanto quanto tumultuada, graças

a alguns filiados que estavam mais exaltados, talvez por

desconhecimento das propostas apresentadas ou por terem

pouca participação em assembleias e, portanto, pouca

convivência com a democracia e o rito frequente utilizado

nessas reuniões, onde todos têm direito à voz e não a gritos,

porém um de cada vez.

Por conta do tumulto, um grupo de filiados

questionou quanto à aprovação da alteração no § 3º do art.

6º. Em busca às anotações feitas pela Secretária Geral,

Heloísa Carvalho, em consulta ao autor da proposta,

Gilberto Pires, e a vários filiados, restou comprovada a

aprovação da alteração do dispositivo por maioria.

Portanto, a ata publicada no site e que já foi encaminhada

para registro, não apresenta dissonância em relação ao que

foi aprovado naAssembleia. Veja as alterações no site.
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Pousada em Aruanã passa por reformas estruturais
As piscinas da Pousada do , localizada

na cidade ribeirinha de Aruanã, passam por reformas em

suas estruturas, por conta do aterro ter cedido e provocado

rachaduras e aparecimento de pontas de ferro, colocando

em risco a integridade física dos usuários.

Aproveitando a necessidade dessa intervenção, a

diretoria decidiu colocar um piso antiderrapante em

substituição ao cimentado, tornando o ambiente mais

agradável e limpo.Areforma deverá durar cerca de 30 dias e

nesse período a pousada estará interditada.

SINDFLEGO

Agende agora sua consulta pelos telefones:

3941-9819 / 3941-0120
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Assembleia Ordinária aprova contas do exercício de 2015

Os filiados que compareceram à Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 28 de março de 2016, aprovaram sem

ressalvas as contas da Diretoria Executiva do referentes ao exercício financeiro de 2015.

O Parecer do Conselho Fiscal, que opinou pela legalidade das contas apresentadas, foi aprovado pela maioria

absoluta dos presentes, com apenas um voto contrário de um filiado, que alegou desconhecimento do conteúdo dos

balancetes.

SINDFLEGO

Presidente do CMAP agora é um
representante dos sindicatos

Pela primeira vez, desde que foi fundado em 2002, o

Conselho Municipal de Assistência Previdenciária -

CMAP será presidido por um representante das entidades

sindicais que compõem o Conselho.

Antes de Beto Mariano, representante do

, ser eleito à unanimidade, na última

reunião, ocorrida no dia 04 de maio, somente

representantes do governo ocuparam esse cargo.

O fato é considerado relevante, pois o CMAP,

composto de forma paritária, tem instado a tomar decisões

importantíssimas que dizem respeito ao futuro dos fundos

previdenciários municipais e, em caso de empate, o

presidente tem, além do seu voto, o poder de desempatar.

Portanto, é uma conquista dos servidores, lembrando que o

Fórum das entidades municipais trabalha para inscrever na

Lei Orgânica do Município a obrigatoriedade dos cargos de

presidente do IPSM e do IMAS serem ocupados,

exclusivamente, por servidores efetivos do município de

Goiânia.
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O programa de reservas de

acomodações nas pousadas de

Caldas Novas e Aruanã, através do

site do , já se encontra

em fase de testes e, em breve, já

poderá ser utilizado por todos.

Esse mecanismo colocará fim a

chiadeira de alguns filiados que

pensam ser discriminados quando tentam efetuar reservas

para as pousadas e são informados que não tem

disponibilidade de vagas.

Isso nunca existiu e nem faz parte da política da

diretoria do que trata a todos os filiados de

forma equânime, independentemente de serem de

oposição ou simpatizantes e mil i tantes do

. Agora, com

essa nova tecnologia, a transparência será ainda maior e

não suscitará dúvida sobre a forma democrática de

atuação da diretoria.

SINDFLEGO

SINDFLEGO,

MOVIMENTO SINDFLEGO DE LUTA

Reservas para pousadas poderão
ser feitas via Internet

Sindicato dos Funcionários do Legislativo Goianiense

Sindflego

Por que será que o processo nº 247/2016, encontra-se por 60 dias parado na presidência,
esperando a assinatura da portaria concedendo Abono de Permanência?

Deve ser porque o interessado é o presidente do SINDFLEGO.


