
Dos	  servidores	  públicos	  municipais	  de	  Joinville
Primeira	  Carta	  ao	  Prefeito	  Udo	  Döhler

É	  entendimento	  universal 	  de	  que	  a 	  primeira	  obrigação	  do	  trabalhador	  é	  comparecer	  ao	  
trabalho	   e	   dar	   conta	   de	   suas 	   tarefas,	   ao	   passo	   que	   aquela	   correspondente	   do	  
empregador	  é	  pagar	  o	  salário.

No	  serviço	  público	  não	  é 	  diferente,	  mas	  as	  obrigações	  mútuas 	  neste 	  caso	  se	  agravam,	  
porque	  o	  que	  se	  encontra 	  em	  jogo	  é	  a 	  prestação	  dos 	  serviços 	  públicos	  que 	  envolvem	  a	  
saúde,	  a	  educação,	  segurança,	  água	  e	  tantos	  outros	  vitais	  à	  população.	  

Por	   esta	  razão	  é	  inaceitável 	  que	  o	  recém	  empossado	  Prefeito	  Municipal 	  Udo	  Döhler	  
venha 	  a	  público	  declarar	   que	  não	  sabia	  da 	  inexistência 	  de	  recursos 	  financeiros 	  para	  
pagamento	  dos	  salários 	  dos 	  servidores 	  públicos 	  municipais	  de	  Joinville.	  Simplesmente	  
inaceitável.

O	  segundo	  turno	  das	  eleições 	  ocorreu	  em	  28	  de	  outubro	  de	  2012,	  mais 	  de	  dois 	  meses	  
antes 	  da	  posse,	   período	  no	   qual 	  funcionou	  o	  disposiTvo	  da 	  transição,	   indispensável	  
para 	  que	  os	  novos	  administradores 	  obTvessem	  todos 	  os 	  dados	  da	  administração	  que	  
deixou	  o	  posto.	   Incompetência,	  descaso	  ou	  ocultamento	  de	  uma	  situação,	  estas 	  são	  
hipóteses	   que 	   culminaram	   com	   o	   fato	   da	   maior	   prefeitura	   de	   Santa	   Catarina	   ter	  
parcelado	  o	  pagamento	  dos	  vencimentos	  relaTvos	  ao	  mês	  de	  dezembro	  úlTmo.

Não	  se	  trata	  de	  crucificar	   a	  nova 	  administração	  em	  seus 	  primeiros	  dias,	  mas	  também	  
não	  pode	  a 	  categoria 	  profissional 	  e	  seu	  sindicato	  representaTvo	  lavar	   as	  mãos 	  como	  
Pôncio	  Pilatos,	  porque	  a 	  omissão	  de	  hoje	  pode	  ser	  a 	  repeTção	  da	  ilegalidade	  atual 	  no	  
futuro,	  por	  parte	  da	  administração.

Administração	  Municipal 	  em	  dia 	  com	  o	  servidor,	  o	  que	  inclui 	  sua 	  remuneração	  mensal	  
e	   o	   próprio	   Ipreville,	   se 	   traduzirá 	   certamente	   na	   conTnuidade	   dos	   bons 	   serviços	  
prestados	  pelos 	  mais	  de	  11	  mil 	  servidores	  municipais	  de	  Joinville.	  O	  contrário	  poderá	  
ser	  uma	  interrupção	  que	  a	  ninguém	  aproveitará,	  moTvo	  pelo	  qual 	  não	  poderá	  repeTr-‐
se	  o	  episódio	  do	  pagamento	  parcelado	  dos	  servidores.

Esta	  é	  a 	  carta	  da	  1ª	  Assembléia 	  Geral 	  dos 	  Servidores 	  Municipais 	  de	  Joinville 	  ao	  Prefeito	  
Municipal	  Udo	  Döhler,	  com	  os	  cumprimentos.

Joinville,	  9	  de	  janeiro	  de	  2013.

Assinam	  dirigentes	  sindicais	  do	  Sinsej	  e	  servidores	  presentes	  que	  assim	  desejaram.


