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Abaixo assinado aos Vereadores INDECISOS sobre a Reforma da Previdência

 Caros Vereadores,
 Tramita de forma açodada na CVJ os projetos de lei da Reforma da Previdência enviados 
pelo Prefeito Adriano (NOVO), justificados pelo prefeito através de um cálculo atuarial eivado de 
erros e irregularidades que apresenta um déficit questionado por auditores e procurados, 
quadros técnicos da prefeitura. Em audiências nas comissões de finanças e saúde realizada 
com os atuários Luiz Claudio Kogut e Guilherme Walter, ficaram nítidos os equívocos dos dados 
apresentados pela prefeitura. 
 Neste momento a incerteza dá a tônica e inviabiliza qualquer debate sério sobre a 
reforma. Pensando em criar as condições para os vereadores terem a tranquilidade de votarem 
conscientes e a favor do que é correto, o SINSEJ se propõe a pagar uma AUDITORIA CONTÁBIL 
e ATUARIAL INDEPENDENTE sob o acompanhamento de uma comissão de técnicos indicados 
pela CVJ, prefeitura e Sinsej. 
 Enquanto a auditoria estiver desenvolvendo os estudos técnicos, a categoria de 
servidoras e servidores, organizada através do SINSEJ, requer a imediata SUSPENSÃO da 
tramitação dos projetos de lei. Não há sentido em dar continuidade à tramitação se os dados 
apresentados na justificativa dos projetos são tecnicamente questionáveis.
 Os vereadores do Partido Novo alegam que o interesse do Sinsej é protelar a votação, 
quando na verdade o que a categoria e o sindicato exigem é transparência nas informações e 
justiça na votação, não transferindo para a categoria uma conta que é do governo. 
 Basta de atropelos e açodamento numa reforma tão complexa que mexe com o futuro 
de cada servidor e com toda a cidade.
 Nós, abaixo assinados, exigimos bom senso e manifestação pública de cada vereador a 
favor de nossa REIVINDICAÇÃO, assim como fizeram os vereadores Adilson Girardi (MDB), Ana 
Lucia (PT), Cassiano Ucker (CIDADANIA), Claudio Aragão (MDB), Lucas Souza (PDT) e Sidney Sabel 
(DEM).    
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