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Formiga, 27 de setembro de 2021. 

           De: SINTRAMFOR 

           Para: Flávio Martins 

Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Formiga/MG 

            

           Assunto: Projetos de Leis nº 169/2021 e nº 170/2021 

 

 

Senhor Presidente, 

           Venho por meio deste, informar que fomos convidados pelo Prefeito Eugênio, para 

reunirmos hoje pela manhã, para prestar esclarecimentos sobre os Pls de nº 169 e 170, 

que tramitam nesta Casa. 

O SINTRAMFOR, esclarece que em se tratando de determinados projetos, não 

nos manifestamos, respeitando sempre autonomia legislativa, porém quando se trata em 

garantir nossos salários, temos o dever como representantes de todos os servidores 

municipais, em nos posicionar sempre em nossa defesa. 

Na ocasião, o Prefeito esclareceu que os referidos PLs, tem como objetivo a 

aprovação de alteração da suplementação de verbas e explicou que não há falta de 

recursos financeiros, ou seja, possui o dinheiro para efetuar o pagamento, mas não 

possui meios de empenhar as folhas salarias de outubro, novembro, dezembro e 13º 

deste ano de 2021, caso os referidos PLs sejam reprovados, esclareceu que no ano 

passado, a suplementação chegou a 52%.  

Diante disso, e temendo prejuízos para os servidores públicos municipais, com a 

falta de pagamentos, o SINTRAMFOR, solicita aos vereadores que possam analisar com 

atenção ao fato de que, a reprovação destes e mediante a explicação do Prefeito, vão, 

impactar gravemente na vida financeira dos servidores. 

Portanto, o SINTRAMFOR respeitando a autonomia legislativa desta Casa, se 

posiciona, sem qualquer receio a possíveis críticas, a favor de suas aprovações, pois 

teme vivenciar tempos difíceis, em que ocorreram diversas greves por consequências de 

atrasos salariais. 

Antecipadamente, agradecemos certos de podermos contar com a vossa 

colaboração. 

 

 

 

          Atenciosamente 

  

 Natanael Alves Gonzaga 

 Presidente SINTRAMFOR 


