PREFEITO CONFÚCIO MOURA
AUTORIZA:
PLANO DE SAÚDE,
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES
PLANO DE SAÚDE Em audiência realizada no mês de Janeiro, o Prefeito
Confúcio Moura convocou os Presidentes do Sindicato (Sr. Osvaldino) e da
Associação dos Servidores Públicos (Sr. Elias), para apresentar no máximo em
60 dias um Plano de Saúde para os Servidores e como também um Plano de
Trabalho para Reforma e Ampliação da Associação dos Servidores. O
Presidente do Sitmar Sr. Osvaldino juntamente com o Presidente da
Associação Sr. Elias se mostraram muitos confiantes, pois estas reinvidicações
são antigas, pois hoje os servidores públicos municipais ainda não são
contemplados com um Plano de Saúde. O Presidente do Sitmar Sr. Osvaldino
disse ainda que já foram tomadas todas as providências com relação ao
Plano de Saúde, sendo que logo após a audiência com o Prefeito Confúcio já
esteve procurando o SINTERO-SAÚDE que hoje tem a frente o ex-Secretário de
Educação Prof. Chico, como também estivemos em reunião com o Presidente
UNIMED/ARIQUEMES, Dr. Paulo Meleip. Todos se colocaram à disposição para
elaborar uma Proposta que atenda os anseios do Servidor Público Municipal. O
Presidente do Sitmar disse ainda que a proposta em relação ao Plano de
Saúde do Prefeito Confúcio é manter uma parceria junto com o Servidor,
sendo a Prefeitura entra com uma parte e o Servidor com a outra parte
dependendo ao Plano que o servidor vier a escolher. Esta parceria já é feita
com os Servidores Públicos Estaduais, pois o governo do Estado entra com uma
contrapartida e os servidores com outra. Recentemente também o Prefeito de
Cacaulândia Adelino Folador fez esta mesma parceria, a Prefeitura entrou
com a ajuda de R$ 50,00 (Cinqüenta Reais) e os servidores paga o restante, de
acordo com o plano que o servidor adquirir. O Presidente do Sindicato Sr.
Osvaldino diz que, logo após as propostas seja entregue ao Sindicato,
levaremos imediatamente ao Prefeito Confúcio, para que juntamente com a
sua equipe faça as adequações necessárias e imediatamente sejam
autorizadas as Empresas a fazer a apresentação de suas propostas para todos
os Servidores Públicos. Esperamos que ainda neste 1º Semestre todos servidores
já estejam com uma proposta de Plano de Saúde dentro da sua realidade,
pois hoje os servidores públicos municipais é a classe de servidor público que
tem a menor faixa salarial.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES
O Presidente da Associação Sr. Elias presente também na audiência com o
Prefeito Confúcio, recebeu a autorização para que seja providenciado um
Plano de Trabalho com a máxima urgência com relação à reforma e
ampliação da Associação, mais precisamente com a área de lazer. O Sr. Elias
imediatamente após a autorização do Prefeito Confúcio entrou em contato
com o Engenheiro da Prefeitura Dr. Egídio, e o mesmo já está em fase de
termino do projeto de Reforma e Ampliação da Associação. Será feito uma
reforma e ampliação na estrutura do Salão, como também na parte da
Piscina será refeito toda a área, como também a construção de uma quadra
de futebol de Salão, quadra de Vôlei de Areia, Campo de Futebol de Areia,
renovação do gramado do Campo de Futebol (inclusive com iluminação),
será também feito toda a parte de calçada na área da Associação, a
construção de um parque Infantil, e também a parte de arborização na
Associação. Acreditamos que com este novo impulso financeiro por parte do
Prefeito Confúcio Moura, a nossa Associação que é de desenvolver a área de
lazer e social, com certeza vai ser uma das melhores da Cidade de Ariquemes.
Há muito tempo estamos batalhando para conscientizar os Prefeitos de que
somente com a ajuda por parte dos mesmos é que conseguimos oferecer aos
servidores e com também toda sua família, um espaço agradável onde
possam estar proporcionando-lhes um ambiente de bem estar, social e lazer.

SINDICATO COBRA NOVAMENTE DEFINIÇÃO SOBRE AS
COMISSÕES DO PCCS.
O Secretário Geral do Sindicato Sr. Elias Florêncio, em reunião com a Diretoria
Executiva do Sindicato, ficou autorizado a enviar novamente ofícios ao Senhor
Secretário Marcelo dos Santos-Secretário de Controladoria e Gestão, Prefeito
Municipal, Procuradoria do Município, como também ao Ministério Público se
possível for, para que o Executivo Municipal providencie o mais urgente a
nomeação das comissões do PCCS Lei 1303/07. O Secretário disse que logo
após a Lei do PCCS lei de nº 1303/07 foi aprovada na Câmara Municipal e
sancionada pelo Prefeito Municipal, o Sindicato enviou Ofício à secretaria de
Controladoria e Gestão, com os nomes dos Servidores a fazerem parte das
referidas comissões, como a comissão do Programa de Avaliação de
Desempenho, Conselho de Política de Administração e Remuneração de
Pessoal e a Comissão de Enquadramento. Mas somente a comissão de
enquadramento foi nomeada e mesmo assim nunca saiu do papel. Nestes 06
meses de vigência do Plano de Cargos, Carreira e Salários, nenhuma comissão

foi instalada ou mesmo teve reuniões, sendo que para fazer valer o
enquadramento dos Servidores no PCCS, tem que ter a aprovação da referida
Comissão de Enquadramento, e até hoje está somente no papel. O Senhor
Secretário Geral Elias Florêncio, juntamente com toda a Diretoria não se cansa
de cobrar sistematicamente o Secretário da pasta Sr. Marcelo dos Santos, mas
o mesmo diz que na hora oportuna colocarão em prática as comissões. O
Sindicato vai cobrar mais uma vez, pois estamos tendo prejuízo no nosso
salário, pois as comissões não funcionam, e assim fica difícil ganhar as
gratificações que a Lei 1303/07 oferece a nos servidores. Enviaremos também
mais uma vez Oficio ao Prefeito Municipal, para que faça valer o nosso PCCS,
pois estamos achando que o Prefeito já deu a ordem para que as comissões
sejam nomeadas e seus subordinados não obedeceram.

SINDICATO QUER AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA TODOS
OS CARGOS EFETIVOS.
O Presidente do Sindicato-Sitmar, Sr. Osvaldino estará oficializando o Prefeito
Municipal, para reinvidicar o Auxilio Alimentação para todos os Cargos Efetivos
do Município de Ariquemes. Estaremos cobrando do Prefeito Confúcio Moura
para que o benefício seja estendido aos outros cargos que ficaram de fora da
Lei 1.710. Inclusive temos servidores da Secretaria de Obras, da Secretaria de
Educação, da Secretaria da Saúde, que ganham um pouco a mais de R$
600,00, e ficaram de fora do Auxilio Alimentação. No acordo feito ano
passado, entendemos naquele momento que a negociação atendia uma
grande parte dos servidores. Mas agora a equipe do Prefeito Municipal já
elaborou um novo orçamento para 2008, e com certeza o Prefeito Municipal
não vai deixar de atender um número pequeno de servidores do quadro que
ficaram de fora, pois grande parte dos servidores pertence às Secretarias que
tem mais desempenho, como a Secretária de Obras, Saúde, Educação
(Motoristas) e assim sucessivamente. Entendemos que o Prefeito Municipal Sr.
Confúcio Moura vai ter sim a compreensão e ajudar os servidores nesta parte,
enviando assim um projeto para a Câmara atendendo o restante dos cargos
com o Auxilio Alimentação. Vamos cobrar sempre, se possível vamos fazer até
uma manifestação, para que nós servidores públicos municipais seja
valorizados.

SINDICATO COMUNICA MINISTÉRIO PÚBLICO,
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E TRIBUNAL DE CONTAS
SOBRE DÉBITO DA PREFEITURA COM O IPEMA R$
13.000.000,00
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ariquemes-SITMAR, não se
cansa em fazer cobrança com referência ao descrédito que a Prefeitura
Municipal de Ariquemes faz em relação ao débito existente com a
Previdência dos Servidores do Município, que hoje gira em torno dos R$
13.000.000,00 (TREZE MILHÕES DE REAIS). Desde o início de 2005 já foram
nomeadas 03 comissões para o levantamento real da dívida do município
para com o IPEMA, mas já se passaram 03 anos e as referidas comissões não
saem do papel. O Sindicato já esteve com o Secretário de Gestão da
Prefeitura, Sr. Marcelo Santos, mas o mesmo já não tem mais explicação para
tanto descaso com relação ao débito da Prefeitura para com o Instituto dos
servidores. Na área do setor privado, se o empregador não depositar os
recolhimentos feito tanto empregado como empregador corretamente, os
mesmos não tem acesso aos empréstimos bancários, aos financiamentos, pois
as certidões não são emitidas. Já no setor público a coisa é diferente,
independente se o executivo não repassa ou mesmo não reconhece um
débito existente, não acontece nada, pois o nosso município é o campeão da
BR em receber recursos do Governo Federal, e mesmo assim a CRP vem sendo
emitida como Negativa. Mas não vamos nos cansar, o Sindicato Sitmar já fez
as devidas comunicações aos órgãos competentes, inclusive já recebemos o
Ofício do Instituto de Previdência-IPEMA, em que o Presidente Sr. Santos
Esperancini, comunica ao Sindicato que todas as providências já foram
tomadas desde o começo da sua gestão, com as cópias (em anexo) dos
Ofícios enviados desde 2005 para os Secretários Gilvan Ramos-Sec. Fazenda,
Marcelo Santos-Sec. Gestão, Iacira Azamor-Sec. Planejamento, Vice-Prefeito
Amauri Guedes e ao Prefeito Municipal Confúcio Moura, comunicando então
o grande déficit atuarial do Município para com o Fundo de Previdência, mas
os mesmos até o momento jamais se preocuparam em garantir o pagamento
dos futuros benefícios aos servidores municipais. Entendemos que a parte do
Presidente do IPEMA ele já fez com muita competência, mas para nós
servidores não resolve, vamos lutar até o fim, para que este ano ainda se
concretize o levantamento e seja incluído pelo menos para o orçamento de
2009.

SINDICATO VAI APRESENTAR PLANO
“ODONTOLÓGICO” PARA TODOS OS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS
O Secretário Geral do Sindicato Sr. Elias Florêncio, estará reunido esta semana
com o Presidente do IPEMA, para apresentar uma proposta com relação ao
um Plano Odontológico para os servidores públicos municipais de Ariquemes.
A proposta que será levada, foi desenvolvida em reunião com a Diretoria do
Sindicato, que espera ter a aprovação o quanto mais rápido do IPEMA.
Segundo o Secretário Sr. Elias a idéia é que o Instituto de Previdência monte
um Consultório Odontológico nas dependências do próprio Instituto, e que
venha atender o Servidor Público Municipal no sistema de parceria,
juntamente com a Prefeitura, e o próprio IPEMA. O IPEMA entra com a
estrutura do local e também o Consultório Odontológico, a prefeitura cede à
mão de obra, (os odontologistas), e o SERVIDOR com o custo do material
utilizado. O Secretário do Sindicato levará esta proposta ainda esta semana
ao Presidente do IPEMA Sr. Santos Esperancini, e espera que a idéia seja
colocada em prática o quanto mais rápido possível, porque acreditamos que
já está na hora do nosso Instituto apresentar algo que possa beneficiar nosso
servidor, pois hoje a estrutura do IPEMA permite desenvolver um projeto dessa
natureza, disse o Secretário Sr. Elias, que também faz parte do Conselho de
Previdência do Município de Ariquemes.

EM BAIXA - “NOTA 0”
Procurador do Município NILTON EDGARD, Logicamente o nosso “ilustre”
queridinho procurador sabe que o seu tempo de serviço está vencendo na
Prefeitura, e porsequinte na última Sexta-Feira (22/02), tentou expulsar da sala
da Procuradoria do Município o Secretário Geral do Sindicato Sr. Elias
Florêncio, ameaçando o mesmo que iria chamar a POLICIA, só que o mesmo
deu com os burros n’água, pois o mesmo indagou o Secretário do Sindicato
que aquela sala não era sua casa, e o Sr. Elias respondeu com muita
sinceridade dizendo que aquele local (sala) era sim considerado sua casa,
pois o mesmo é Servidor Público Municipal Estatutário, portanto tem o livre
direito de ir e vir, pois o humilde servidor pelo menos sabe o que prevê a
Constituição, além do que o nome já diz: PÚBLICO. Esperamos que o badboy
do queridinho Procurador que além de receber do erário público ainda
advoga para uma empresa do setor privado que mantém contrato com a
própria prefeitura, que o mesmo coloque suas barbichas de molho, pois as
cópias dos contratinhos da referida empresa citado acima, está esparramado

na rua. ”A BEM DA VERDADE MEU AMIGUINHO, O CONFÚCIO TROUXE UM
MONTE DE ABASTARDOS, QUE NUNCA DESENVOLVERAM ESPIRITO PÚBLICO”.

EM ALTA - “NOTA 10”
PREFEITO “CONFÚCIO MOURA”, é só deixar os servidores, aqueles mais antigos
ocupar os espaços do pessoal da linha de frente, que o barco anda em
frente. Um dó que o senhor só veio perceber isto agora, justo no último ano de
mandato. “MAS NUNCA É TARDE PARA MUDAR”. Parabéns, se o sonho nosso do
PLANO DE SAÚDE e o PRÉDIO DA PREFEITURA virar realidade, meu amigo,
andamos 12 anos em 01.

PROCURADOR DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES NILTON
EDGARD, TENTA EXPULSAR SECRETÁRIO GERAL DO
SINDICATO SITMAR DA PREFEITURA, AMEAÇANDO
CHAMAR A POLICIA.
O Secretário Geral do SITMAR – Sindicato dos Trabalhadores Públicos
Municipais de Ariquemes, Sr. Elias Florêncio, foi ameaçado de expulsão nesta
última sexta-feira (22/02), da sala da Procuradoria do Município de Ariquemes
pelo Procurador Nilton Edgard Mattos Marena. Segundo o Secretário Geral Sr.
Elias, esteve por volta das 11h00min na sala da Procuradoria do Município de
Ariquemes para acompanhar à pedido do Servidor JURANDIR, no depoimento
a ser apresentado à comissão processante. O Secretário Geral Elias, disse que
o Sr. Nilton Edgard, estava na sala da Procuradoria quando o mesmo entrou
para falar com o Procurador Dr. Márcio Juliano (que é o Procurador
responsável de tomar os depoimentos da comissão processante), quando o
mesmo foi interpelado pelo Procurador Nilton, que não poderia adentrar, pois
o mesmo não estava na sua casa. E o Secretário Sr. Elias disse que poderia
entrar sim, e que considerava logicamente a Prefeitura Municipal como sua
casa, pois além de ser Servidor Público Municipal Estatutário, o mesmo
também é Secretário Geral do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais
de Ariquemes, e estava naquele momento se dirigindo à palavra ao Dr.
Marcio. Foi quando o Sr. Nilton Edgard, ameaçou a chamar a policia para
retirar o Secretário de dentro da Sala. Não se sentindo intimidado, o Secretário
Sr. Elias confirmou ao mesmo que poderia sim chamar a policia, pois naquele
momento não estava cometendo nenhum ato ilegal. Foi quando o mesmo
ameaçou a ligar no celular, mas desistindo em seguida, pois com certeza não

teria fato concreto de que o Secretário do Sindicato estava incorrendo em um
ato ilegal. O Secretário levará o caso à Diretoria Geral do Sindicato na próxima
reunião de Terça-Feira, e pedirá que o Sindicato publique uma nota de
repúdio na Imprensa, como também oficializar o Presidente da Seccional da
OAB-JI-PARANÁ e também Procurador Geral do Município de Ariquemes Dr.
Ricardo de Sá, e ao Prefeito Municipal Dr. Confúcio Moura, contra o ato do
Procurador Sr. Nilton Edgard de tentar expulsar o Dirigente Sindical. Não
entendemos ainda o fato de o Procurador Comissionado ter tentando
alicerçar o direito do Servidor Público Estatutário e também Dirigente Sindical
Sr. Elias Florêncio de falar com Procurador Dr. Márcio, sendo que a reunião
ainda não tinha começado como também o Presidente da Comissão
Processante Dr. Viola, não tinha chegado ainda. Repudiamos qualquer ato
dessa natureza, disse o Presidente do Sindicato Sr. Osvaldino, pois neste
momento estamos tentando manter com o Executivo Municipal um diálogo
para que tenhamos um entendimento sobre todas as reivindicações que ora
venha ser feita.

