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NOTA DE REPÚDIO 
 

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alcântara - SINSEPMA, vem a 

público REPUDIAR os fatos narrados na Nota de Esclarecimento publicada pelo Jornalista 

João Filho em que o prefeito municipal de Alcântara, ANDERSON WILKER – PCdoB, diz 

“desmontar Fake News” citando a direção do SINSEPMA: 

 

1) O SINSEPMA vem perante a sociedade alcantarense informar que a Diretoria desta Entidade 

Sindical não tem por objetivo prejudicar policialmente o atual chefe do poder executivo 

municipal, pois nenhum dos membros que compõem o quadro de gestores do sindicato tem 

pretensões de concorrer nas eleições municipais de 2020 ou de se beneficiar em cargos de 

secretários municipais como ocorreu em gestões passadas, ao contrário, visamos apenas lutar 

e representar os servidores públicos municipais, para que sejam garantidos os direitos 

previstos em lei. 

2) De fato, o cenário atual é delicado e o que queremos é a garantia de direitos mínimos aos 

servidores e à sociedade alcantarense. Lutamos por uma saúde na qual o profissional da 

saúde não precise ir até a delegacia registrar boletim de ocorrência para ter o direito de fazer 

o teste rápido de COVID-19, pois em nossa cidade tivemos este caso absurdo. 

3) Prefeito, visamos o diálogo, contudo, o chefe do poder executivo ignorou a luta da entidade e 

em nota enviada foi enfático em dizer que “quem tem o poder de solicitar sua presença para 

esclarecimentos são os vereadores e não a entidade sindical. Quem nega a existência de uma 

entidade de classe nega todos os direitos constitucionais pertencentes aos servidores. Quem 

nega a existência de um sindicato que representa a grande maioria dos servidores públicos 

municipais não está preparado para governar. Quem nega a existência de um Sindicato nunca 

saberá o que é governar junto com o povo. 

4) Sua Nota de Esclarecimento só mostra sua incompetência, prefeito que faz não precisa emitir 

nota explicando o que fez ou deixou de fazer, o próprio povo reconhece o bom trabalho. Não 

é o caso da gestão atual, que por medo foi a público atacar a gestão do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Alcântara. 

5) Enumeramos diversas solicitações de informações e providências que não foram respondidas, 

entre as quais citamos: Previdência Própria do Município; as más condições de trabalhos dos 

servidores, inclusive dos agentes de trânsitos e dos guardas municipais que estão deixando de 

exercerem suas funções, falta de EPI’s adequados. 

 

A Direção do SINSEPMA reitera o seu compromisso, com respeito e dedicação ao servidor, não 

usa a Entidade como trampolim político para benefício próprio. 

 

A Diretoria 
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