
Carta aos servidores públicos de Senador Canedo
Ampliação de diálogos sobre as Mesas Permanentes de Negociação

Queridos servidores do município de Senador Canedo, dirijo me a todos
vocês com orgulho de informar que estamos avançando mês a mês em nossas
cinco Mesas Permanentes de Negociação, um projeto com olhar atento aos
servidores públicos de nosso município que, por meio do trabalho com qualidade em
diversas áreas de atuação, cuidam tão bem do povo canedense.

Como sabem, também sou servidor de carreira do nosso município, além
de hoje estar à frente da administração de nossa cidade, tenho a visão de servidor
público e sei bem a importância de um plano de carreira palpável e que traga
dignidade para o ambiente de trabalho de todos os servidores.

Tenho a alegria de mencionar que esta ação é mais um compromisso do
plano de governo que saiu do papel.

Sabemos que o servidor público tem pressa de ver esse plano virar lei e
entrar em vigor. Como é uma construção bastante sólida, juntos, vamos dar passos
cautelosos, porém certeiros, na certeza de chegarmos com sucesso sem extrapolar
nosso teto de gastos. Pretendemos atender, antes mesmo do plano de carreira ficar
totalmente pronto, algumas demandas mais urgentes de várias categorias que já
começaram a chegar até nós por meio das mesas e dos diálogos.

Quando chegamos na administração, existiam planos de carreira parados
há mais de uma década, sem nenhum avanço, como por exemplo o plano de
carreira da educação. Por essa razão, desde 2021, fiz questão de dar abertura ao
diálogo entre os sindicatos das categorias e a gestão imediata, reunindo não
somente profissionais, sobretudo, propósitos, respeito, direitos e transparência para
que os servidores desfrutem do melhor que pode ser proporcionado.

Quero informá-los que criamos uma aba em nosso site oficial, em que os
servidores poderão acompanhar o avançar de cada categoria conforme cada
reunião, por meio dos materiais com os resumos dos encontros. O objetivo é que
todos os trabalhadores e trabalhadoras tenham acesso ao que está sendo discutido
nas mesas de negociação, possibilitando assim que vocês acompanhem em que
ponto está cada debate.

Esta iniciativa inédita em nosso município não se encerra com a aprovação
do plano de carreira, afinal, entendo que a administração pública precisa manter
diálogos constantes com nossos servidores. Sua contribuição é muito importante,
busque pelas entidades que te representam nas reuniões e, acima de tudo,
sintam-se à vontade para dialogar diretamente com a equipe das mesas de
negociação.

Os planos de carreira avançam, nossa vida melhora!

_____________________________
FERNANDO PELLOZO

Servidor Público e Prefeito de Senador Canedo


