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População Cambuiense é beneficiada com
resultados práticos da Lei do SIM aprovada pelo

Poder Legislativo

Biênio 2011/2012

Acesse: www.camaracambui.mg.gov.br Janeiro de 2012
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PERÍODO ELEITORAL ACESSIBILIDADE

Um exemplo da importân-
cia do trabalho do Legislativo
Municipal, o SIM – Serviço de
Inspeção Municipal – é uma
realidade em Cambuí e tem se
tornado modelo para cidades
da região. Aprovado por una-
nimidade dos Vereadores na
Câmara Municipal, em dezem-
bro de 2009 pela Lei Municipal
Nº 2.105, o SIM passou a ser
implantado no início de 2011
em caráter educativo, com ori-
entações para que os produto-
res de queijo fresco, carro che-
fe do Projeto, se adequassem
as exigências estabelecidas pela
Lei.

Tendo como principal ob-
jetivo o aperfeiçoamento nas
boas práticas de fabricação de
alimentos e bebidas de origem
animal e vegetal, o produtor que
se inscreve no SIM passa por
diversas avaliações que deter-
minam as melhorias necessá-
rias para o atendimento as nor-
mas estabelecidas pelo Servi-
ço de Inspeção.

Para garantir a qualidade do

produto são exigidas mudanças
simples, que tornam cada pro-
cesso da produção do queijo
mais segura. Durante a retirada
do leite ainda no curral o pro-
dutor esteriliza o úbere da vaca,
o transporte precisa ser adequa-
do e queijo deve ser fabricado
em um cômodo próprio com
paredes azulejadas, telas nas ja-
nelas e água corrente.

De acordo com Renato
Aguiar, Coordenador da VISA
–Vigilância Sanitária de Cambuí
– após realizar todas as
melhorias exigidas e acompa-
nhadas por fiscais e a veteriná-
ria da Visa o produtor recebe
um número de certificação que
é exigido nos rótulos do produ-
to.

Para a produtora Laura
Donizetth de Souza (Vila Santo
Antônio),  primeira a receber a
certificação do SIM, os gastos
para a adequação são baixos,
levando em conta o aumento
nos lucros e na procura pelo
queijo certificado. “Eu aconse-
lho que todos os produtores se

legalizem e sigam as orienta-
ções da VISA”, declarou Laura
durante entrevista ao Câmara
em Ação.

Segundo dados da SEDES
– Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico e Social – 18 pro-
dutores já possuem o Selo de
qualidade e outros 33 já se ins-
creveram para receber as visi-
tas da VISA. Números que tem
contribuído para que outras ci-

dades como Estiva,
Camanducaia e Jacutinga pro-
curassem Cambuí como exem-
plo no Serviço de Inspeção Mu-
nicipal.

O trabalho de conscien-
tização dos produtores teve
como intuito garantir ao consu-
midor um produto 100% segu-
ro, no que diz respeito à quali-
dade e a higiene do queijo. O
Selo também é uma maneira de

promover o queijo como pos-
sível atividade para geração de
trabalho e renda, não só em
Cambuí, mas em nível regional.

Com o termino do prazo
para regularização dos fabrican-
tes de queijo em Cambuí, os
produtos comercializados sem
o SIM estarão passíveis de
apreensão e inutilização pela
VISA.

Saiba como se tornar um produtor certificado pelo SIM

De acordo com Renato Aguiar, Coordenador da VISA
Cambuí, o processo tem início quando o produtor pro-
cura a SEDES, que está situada à Rua Padre Caramuru,
22 – centro – Cambuí, e preenche um cadastro. Este
cadastro é enviado à equipe da Vigilância Sanitária que
irá visitar e avaliar o processo de confecção do queijo
por este produtor, de maneira educativa e nunca puniti-
va, verificando desde a forma como o leite é retirado no
curral, a higiene com os animais, até o local de fabrica-
ção deste queijo na propriedade a ser visitada. Após ser
aprovado em todas as etapas o produtor recebe uma
Certificação e o número do SIM que deverá ser incor-
porado ao rótulo do queijo.

FAÇA PARTE DAS DISCUSSÕES SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DE NOSSA CIDADE

A nossa cidade está crescendo rapidamente, mas para o bem de todos, ela precisa crescer de modo sustentável,
isto é, preservando o ambiente e assegurando a geração de renda e a qualidade de vida.

Para isso a Câmara realizará  Audiência Pública referente às diretrizes do Plano Municipal do Meio Ambiente.
Compareça. A sua presença é muito importante para Cambuí.

Plenário da Câmara - 14 de fevereiro - 19hs

DICAS DE COMO ENCONTRAR
TODOS OS ARQUIVOS DISPONÍVÉIS

NO SITE DA CÂMARA
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Palavra da Presidente

Rosely Moraes
Presidente da

Câmara Municipal
de Cambuí

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ATÉ DEZEMBRO / 2011

DESPESA
Orçamentária         705.559,27
Extra-orçamentária               681.715,77
Saldo p/ o Exercício Seguinte   12.944,72
Total                   1.400.219,76

VARIAÇÕES PASSIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Despesas Orçamentária         705.559,27
  Mutações Patrimonias        0,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos            45.143,09
Soma          750.702,36
Superávit                     0,00
Total          750.702,36

CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPAL DE CAMBAL DE CAMBAL DE CAMBAL DE CAMBAL DE CAMBUÍUÍUÍUÍUÍ

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATÉ DEZEMBRO /2011
VARIAÇÕES ATIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Receita Orçamentária       15.883,14
  Mutações Patrimonias         5.196,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos     705.883,53
Soma     726.962,67
Déficit                                23.739,69
Total                 750.702,36

RECEITA
Correntes
Capital
Soma
Déficit
Total
DESPESAS
Créditos orçamentários
Créditos adicionais
Soma
Superávit
Total

PREVISÃO
0,00
0,00
0,00

1.300.000,00
1.300.000,00

FIXAÇÃO
1.296.500,00

3.500,00
1.300.000,00

0,00
1.300.000,00

EXECUÇÃO
15.883,14

0,00
15.883,14

689.676,13
705.559,27

EXECUÇÃO
703.999,27

1.560,00
705.559,27

0,00
705.559,27

DIFERENÇAS
15.883,14

0,00
15.883,14

-610.323,87
-594.440,73

DIFERENÇAS
-592.500,73

-1.940,00
-594.440,73

0,00
-594.440,73

BALANÇO FINANCEIRO ATÉ DEZEMBRO / 2011
RECEITA
Orçamentária        15.883,14
Extra-orçamentária         1.375.235,69
Saldo Exercício Anterior         9.100,93
Total   1.400.219,76

BALANÇO PATRIMONIAL ATÉ DEZEMBRO / 2011
ATIVO
Bancos   12.944,72
Bens Móveis 130.408,25
Bens Imóveis 611.550,00
Almoxarifado     9.927,81
Soma do Ativo Real       764.830,78

Compensado            0,00
Total             764.830,78

PASSIVO
Depósitos 6.016,58

Soma do Passivo Real 6.016,58
Saldo Patrimonial
Ativo Real Líquido     758.814,20

Total          764.830,78

                         Publicação Periódica
                    da Câmara Municipal
                            de Cambuí

          Instituído através da Resolução nº 416/2011
CNPJ 74.195.009/0001-31 - Rua Saldanha Marinho,

260 - Centro - Cambuí - MG
camaracambui@camaracambui.mg.gov.br
Projeto Gráfico e Jornalista Responsável:

 Laila Salman - MTB 11.910/MG-JP
Dúvidas e Sugestões: Tel (35) 3431-1990

ou  pelo e-mail
assessoriadecomunicacao@camaracambui.mg.gov.br

Tiragem: 6.000 mil exemplares

Mesa Diretora Biênio 2011/2012
Presidente: Rosely Moraes (PSD),

Vice-Presidente: Edivaldo Bueno (DEM),
Secretária: Marina de Moura (PSD),

Vereadores: Airton Francisco (PP), Airton
Lopes (DEM), Geraldo Aparecido (PSDB),

Luiz Paulo (PV), Maria do Carmo (PP),
Olímpio Cláudio (PSDB)

Reuniões:Toda primeira e terceira terça-feira do
mês às 19 hs

Legislatura 2009/2012

Vereadores

Rosely Moraes
Presidente

Edivaldo Bueno
Vice-Presidente

Marina Moura
Secretária

Airton
Francisco

Airton
Lopes

Geraldo
Aparecido

Luiz
Paulo

Maria do
Carmo

Olímpio
Cláudio

Mesa Diretora Biênio 2011/2012

Fique de lho

Rosely Aparecida de Moraes
Presidente da Câmara

Rosilene de Lima Machado Silva
Assessora Administrativa e Financeira

Controle Interno

Edna Maria Dias
Técnica Contábil

CRC/MG 077.958/O-8

Este espaço é para todos os cidadãos que desejam dar sua
sugestão ou fazer uma crítica sobre o Informativo “Câmara em

Ação” e sobre assuntos de interesse público.
Por ser um espaço pré-determinado, os e-mails que chegarem até

nós serão selecionados e resumidos.
Mande-nos sua mensagem e participe deste espaço democrático

assessoriadecomunicacao@camaracambui.mg.gov.br

Fala Cidadão

O ano novo chegou e promete ser
um ano de muita agitação. A come-
çar pelo fato de ser um ano eleito-
ral, ano em que escolheremos um
novo gestor para o Município e
nove vereadores que administra-
rão nossa cidade pelos próximos
quatro anos.

Nossa cidade está carente de diri-
gentes que enxerguem  o
futuro e que planejem desde já as
ações que conduzirão nossa
cidade para o caminho do progres-
so e do desenvolvimento.

Quando falo em desenvolvimento,
é bom esclarecer, estou me referin-
do não apenas ao desenvolvimen-
to econômico. O desenvolvimento
econômico, a melhoria da renda é

Ano Novo, problemas velhos
sim um pressuposto básico, mas
tem que estar acompanhado de de-
senvolvimento social, urbano, cul-
tural, ambiental. Tem que estar acom-
panhado de melhoria real na quali-
dade de vida.

Cambuí está carente de  segurança
pública. São infindáveis as queixas
de moradores que assistem o cres-
cimento do consumo de drogas em
praça pública e se sentem acuados,
sem saber o que e como fazer. São
infindáveis também as queixas de
moradores indignados com a situa-
ção das calçadas, dos lotes abertos
e cobertos por matagalem todos os
bairros, das ruas esburacadas, sem
calçamento, empoeiradas no inver-
no e enlameadas na época de chu-
vas. São infindáveis as queixas de

moradores quanto ao atendimento
na rede pública de saúde onde per-
sistem as filas para marcação de
consultas e exames e onde esses
mesmos moradores são desrespei-
tados por atendentes
despreparados para a função que
exercem.

Os jovens se queixam da falta de
atividades esportivas, ou melhor, da
falta de opções para a prática de es-
portes. Os jovens também se quei-
xam da falta de opções de lazer e
entretenimento.

Os empresários se queixam da falta
de mão de obra qualificada para
ocupar as vagas ociosas em suas
empresas, e ao mesmo, tempo
trabalhadores se queixam dos

baixos salários.

Enfim, as queixas são muitas e são
pertinentes. Mas como podemos
reverter esse estado de coisas? A
resposta é simples: precisamos de
gestores e legisladores que traba-
lhem pelo bem coletivo e comuni-
tário, conscientes de seu papel
indutor do desenvolvimento soci-
al de nossa cidade. Um instrumen-
to capaz de conduzir um processo
assim é o orçamento participativo
onde o Prefeito e sua equipe discu-
tem com a população suas neces-
sidades e prioridades, planeja as
ações futuras e busca os recursos
necessários para viabilizá-lo. Como
complemento a isso, é necessário
que a população também faça a sua
parte participando das associações

de bairro e das entidades da socie-
dade civil,  colaborando para  as
discussões dos problemas da nos-
sa cidade, apontando as soluções,
cobrando e fiscalizando as ações
do Executivo e também introduzin-
do mudanças de atitudes e com-
portamentos para que possamos
construir nossa cidadania.

Só assim construiremos uma vida
melhor em uma cidade melhor para
todos nós.

A preocupação com o Meio Ambiente é antiga em Cambuí.
Tendo como foco a preservação de nossas riquezas naturais e
promover ações que visem à formação de consciência ecológica
dos estudantes a Câmara aprovou em 2004 a Lei Municipal nº
1721, que institui o Programa Municipal de Educação Ambiental
(PMEA).

Em seu 2º artigo a Lei estipula que o Poder Executivo deve
realizar palestras destinadas à formação da consciência ecológica
do aluno, coordenar atividades práticas de plantio de árvores,
incentivar a coleta seletiva dos resíduos sólidos, bem como pro-
mover a educação ambiental plena, com ênfase na importância da
preservação das nossas florestas e da nossa biodiversidade.

Faça a sua parte e também auxilie na preservação do
meio ambiente!

A Câmara Municipal de Cambuí Informa:

As Reuniões Ordinárias são realizadas todas
as primeiras e terceiras terças-feiras de cada

mês às 19 hs no Plenário da Câmara.
As Reuniões de Comissões Permanentes são
realizadas todas as terças-feiras quando não

houver Reunião Ordinária, às 9hs na
Câmara Municipal.

 Todas as Reuniões, tanto as Ordinárias
quanto as de Comissões são abertas ao

público. Participem!

Reuniões Ordinárias

Fevereiro/2012   Dia 07
  Dia 28

Reuniões de Comissões

Fevereiro/2012   Dia 14

O Informativo “Câmara em
Ação” está sendo exibido na TV
Extremo Sul nos seguintes dias e

horários:

Sábado às 19h40

Domingo às 12h10 e às 19h40

Segunda-feira ás 12h40

Os programas são quinzenais
e reprisados na semana
seguinte. Sendo assim a

população tem várias
oportunidades para

acompanhar o Informativo
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Espaço Cidadania

O site da Câmara Municipal é um dos principais
meios de divulgação das atividades realizadas pelo
Legislativo Municipal. Dividido por setores, o portal
possibilita que a população possa acessar e

acompanhar a tramitação de Projetos de Lei e obter
 informações sobre Leis em vigor no Município des-
de o ano de 1948. O site traz também informações
sobre os Vereadores em exercício, pauta e ata das

Na 12ª edição do Informativo Câmara em Ação, na matéria da página 4 intitulada “Balanço de atividades da Câmara Municipal de Cambuí em 2011”, 1º quadro, 7ª linha foi escrito
“Projetos Retirados: 02”, quando era para ser escrito “Projetos Rejeitados: 02”.
Na matéria da página 8 intitulada “Vereadores encerram trabalhos do terceiro ano de mandato”, no 1º e 2º quadro, onde se lê projetos “Projetos votados em novembro”, leia-se “Projetos
votados em dezembro”. No 1º quadro, 29ª linha foi escrito “Projeto de Lei nº 82: Cria o Conselho Municipal de Turismo”, quando era para ser escrito”Projeto de Lei nº 82: Altera a Lei que
cria o Conselho Municipal de Turismo”. E também no 1º quadro 33º linha onde se lê “Projeto de Lei nº 86: Reajuste de salários de Servidores da Prefeitura, SAAE, FAPEM”, leia-se “Projeto
de Lei nº 86: Regulamenta o Inciso X do Art. 37 da CF, que Dispõe sobre a Revisão Geral e Anual das Remunerações e Subsídios dos Servidores Públicos Municipais Ativos, Inativos,
Pensionistas e da Autarquia.
Na matéria da página 8 intitulada “Câmara devolve R$ 603 mil reais à Prefeitura”, no 3ª parágrafo, 6ª linha foi escrito “a Portaria 5262”, quando era para ser escrito “a Portaria 17-2011”.

A Câmara preparou para o
primeiro semestre de 2012 um
calendário de atividades. Os
bairros São Miguel, Rio do
Peixe, Santo Antônio, Nossa
Senhora Aparecida e Santa
Edwiges farão parte do segun-
do ano do Programa Câmara
Itinerante, que tem como prin-
cipal objetivo aproximar popu-

lação e Vereadores. Também
estão programados cinco
eventos para discutir temas
como política ambiental do
município e patrimônio histó-
rico. Durante o mês de junho
a Câmara irá realizar um cur-
so sobre as principais Leis e
funções do Legislativo, para
auxiliar na preparação dos fu-

turos Vereadores e também
esclarecer a população sobre
o papel da sociedade e dos
Vereadores no desenvolvimen-
to de Cambuí.

Para mais informações
acesse o site:
 www.camaracambui.mg.gov.br.

10/02 – Câmara Itinerante – São Miguel
14/02 – Audiência Pública – Código Ambiental
08/03 – Dia da mulher
21/03 – Dia da água
23/03 – Câmara Itinerante – Rio do Peixe
19/04 – Audiência Pública – Patrimônio
20/04 – Câmara Itinerante – Santo Antônio
04/05 – Dia do Trabalhador
29/05 – Câmara Itinerante – Nossa Senhora Aparecida
06/06 – Palestras - Plano Plurianual (PPA) e Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO)
13/06 – Palestra - Lei Orçamentária (LOA)
20/06 – Palestras - Atividade Legislativa e Lei de
Responsabilidade Fiscal
22/06 – Câmara Itinerante –Santa Edwiges

Errata

FEVEREIRO
1.ª – 07

2.ª – 28*

MARÇO
3.ª – 06
4.ª – 20

ABRIL
5.ª – 03
6.ª – 17

MAIO
7.ª – 08*
8.ª – 15

JUNHO
9.ª – 05

10.ª – 19

Reuniões Ordinárias 2012

AGOSTO
11.ª – 07
12.ª – 21

SETEMBRO
  13.ª – 04
  14.ª – 18

OUTUBRO
15.ª – 02
16.ª – 16

NOVEMBRO
   17.ª – 06
  18.ª – 20

DEZEMBRO
19.ª – 04

20.ª – 18

OBSERVAÇÃO–Nas outras terças, Reunião de Comissões às 9 h.
* Alterado por força de Resolução da Casa.

Rosely Aparecida de Moraes
Presidente

Câmara divulga calendário de eventos para
1º semestre de 2012

A ferramenta de BUSCA fica no canto direito
do site, nela existem seis opções de pesquisa; para
encontrar as Leis sancionadas clique na opção
LEGISLAÇÃO.

Os documentos disponíveis são validos como
arquivo de pesquisa sobre os assuntos votados
nesta Casa. Quando houver necessidade de uti-
lização do texto da Lei formalmente, a pessoa
deve procurar a Secretaria da Câmara e solici-
tar uma cópia do documento.

Outra ferramenta que merece destaque é a
ENQUETE, onde todos os meses são colo-
cados em pauta temas que pretendem auxiliar
no planejamento de ações voltadas ao atendi-
mento às necessidades da população.

Durante o mês de fevereiro os Cambuienses
poderão opinar:

A consulta também pode ser realizada por
ano. Para isso você deve selecionar o tópico
LEGISLAÇÃO na página principal do site e es-
colher o tipo de arquivo pretende buscar. O re-
sultado trará os anos disponíveis para pesquisa.
Depois de selecionado o período será
disponibilizado ao internauta todos os arquivos
referentes ao ano selecionado.A consulta poderá ser realizada marcando ape-

nas o tipo de Lei que pretende encontrar, por in-
tervalo indicando data de início e termino do perí-
odo ou então por palavras-chave presentes
na Ementa da Lei.

Os resultados da pesquisa aparecerão logo
abaixo do quadro de consultas e trarão na Ementa
do Projeto as definições das Leis encontradas.
Clique no símbolo do arquivo para baixar o docu-
mento.

Qual melhoria deve ser priorizada
pelo Poder Legislativo?

Participe e vote no nosso site
www.camaracambui.mg.gov.br

Calçamento de ruas
Limpeza da cidade
Limpeza/Cercamento de lotes
Melhorias das calçadas

Reuniões realizadas, agenda de eventos, notícias e
enquete.

Neste primeiro artigo vamos indicar como
pesquisar as Leis sancionadas em Cambuí.
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TSE divulga Calendário Eleitoral 2012

Comissão analisa reivindicações de Servidores do SAAE

a abertura de crédito especial
para itens que não foram in-
seridos no orçamento de 2012
a presidente da Câmara
Rosely Moraes disse que tais
Projetos apesar de estarem le-
galmente elaborados expres-
sam a falta de organização e
planejamento por parte do
Executivo na elaboração do or-
çamento de 2012 uma vez que
não foram inseridos itens ele-
mentares e essenciais como,
por exemplo, a dotação orça-
mentária para o pagamento dos
pensionistas do Fapem. Segun-
do Rosely Moraes se o Projeto
de Lei não fosse votado e apro-
vado esse erro primário do Exe-
cutivo impediria o pagamento
em janeiro dos servidores apo-
sentados pelo Município.

Apesar do recesso Parla-
mentar no mês de janeiro, oito
Projetos de Lei foram trami-
tados durante este período. Na
1ª e 2ª Reuniões Extraordiná-
rias os Vereadores discutiram
e votaram oito Projetos, entre
os quais três em caráter de ur-
gência encaminhados pelo
Executivo no início de 2012.

Durante a discussão dos
Projetos de Lei que autorizam

Reuniões Extraordinárias abrem trabalhos Legislativos de 2012

Projetos tramitados em janeiro

Projeto de Lei nº 01: Autoriza a abertura de crédito especial para atender elementos que não
constam no Orçamento de 2012. Aprovado por unanimidade em Turno Único.
Projeto de Lei nº 02: Autoriza a abertura de crédito suplementar junto ao Orçamento
vigente, para reforço de dotação orçamentária, no valor R$ 891.981,97 saldo do ano de
2011. Aprovado por unanimidade em Turno Único.
Projeto de Lei nº03: Autoriza abertura de crédito especial no orçamento também para
atender elementos que não constam no Orçamento de 2012. Aprovado por unanimidade
em Turno Único.
Projeto de Lei nº04: Trata da recomposição salarial dos subsídios do Prefeito Municipal e Secretários para o
ano de 2012. Aprovado por unanimidade em Primeiro Turno.
Projeto de Lei nº 05: trata da recomposição salarial dos subsídios dos Vereadores para o ano de 2012. Aprovado
por unanimidade em Primeiro Turno.
Projeto de Resolução nº 16: Altera a data das Reuniões ordinárias de 21 de fevereiro (carnaval) para o dia 28 de
fevereiro e do dia 1º de maio (dia do trabalho) para o dia 8 de maio. Aprovado por unanimidade em Primeiro
Turno.
Projeto de Lei nº88: Cria a vaga de diretor para a Escola Municipal Lino Lopes da Conceição. Aprovado por
unanimidade em Segundo Turno.
Projeto de Lei nº 89: Cria vaga de operador de máquinas pesadas no quadro de servidores do SAAE. Aprovado
por unanimidade em Segundo Turno.

Após  auxiliar nas negoci-
ações que evitaram a greve dos
Servidores do SAAE no dia
05/12, a Câmara representa-
da pelo seu Assessor Jurídi-
co, Dr. Ricardo D’Agnolo
Lambert, auxiliou na continui-
dade das negocições entre
Servidores e Prefeitura.

Fruto da reunião entre al-
guns funcionários do SAAE,
Sindicato, Vereadores e Prefei-
to ocorrida no dia 05/12 no
Plenário da Câmara, a Comis-
são composta por Procurado-
res do Município, SAAE,
FAPEM, Sindicato dos Servi-
dores Públicos e Assessoria
Jurídica do Legislativo, além
de dois servidores, um do
SAAE e um da Prefeitura, se
reuniu pela primeira vez no dia
15/12 para discutir e dar en-
caminhamento a cada reivin-

dicação apresentada pelos fun-
cionários do SAAE.

 Vale ressaltar que foi con-
cedido aos servidores a devo-
lução do dia descontado du-
rante a paralisação realizada
em novembro de 2011.

Durante a primeira reunião
da Comissão todas as reivin-
dicações foram discutidas re-
sultando no seguinte:

Adicional de insalubridade – Para efeitos de cálculo previdenciário ficou esclarecido que tal
situação já é permitida pela Lei do FAPEM, sendo que cada servidor deverá requerer individu-
almente.

Qüinqüênio e férias prêmio – Muito foi discutido e foi esclarecido que o caso está sendo
analisado em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade e que atualmente aguarda apreciação
no STF – Supremo Tribunal Federal, de forma que deverá aguardar a decisão do processo.

Aposentadoria Especial – As Assessorias Jurídicas do FAPEM e do Legislativo esclarece-
ram que a criação deste tipo de benefício não pode ser feita isoladamente pelo Município, pois
a iniciativa para a implantação desse tipo de benefício depende de norma superior, no caso
Federal, sendo vedado, portanto, sua criação só pelo Município.

Reajuste Salarial – Este ponto já havia sido discutido na reunião de 05/12,
sendo que na ocasião o Executivo Municipal concedeu um reajuste de 7% a
partir de janeiro de 2012 e definiu que em março será realizada reunião entre as
partes para avaliar a possibilidade de um novo reajuste

Plano de cargos e carreiras – Devido à complexidade do tema, ficou estabe-
lecido que as partes estudassem com cautela uma proposta neste sentido, para
que esta seja apresentada em uma próxima reunião marcada para 09 de feve-
reiro.

Reunião entre Membros da Comissão de Estucos
 15 de dezembro de2011

O primeiro dia de 2012
marcou o início do calendário
eleitoral no ano em que os
brasileiros vão às urnas para
eleger prefeitos e vereadores.

Candidatos à reeleição e polí-
ticos que já ocupam cargos
eletivos devem ficar atentos às
regras para publicidade
institucional.

9/05 - Término do prazo para o eleitor pedir inscrição eleitoral, transferência de
domicílio ou alteração no título de eleitor para quem mudou de endereço dentro
do município.
5/07 - Último dia para os partidos políticos e coligações apresentarem, no cartó-
rio eleitoral competente, até às 19h, o pedido de registro de candidatos.
5/07 - Início do período em que os cartórios eleitorais e as secretarias dos tribu-
nais eleitorais funcionarão em regime de plantão aos sábados, domingos e feria-
dos.
6/07 – Liberação da propaganda eleitoral.
7/07 - Os agentes públicos não podem nomear, contratar ou admitir, demitir sem
justa causa, remover, transferir ou exonerar servidor público até a posse dos
eleitos,  inclusive os aprovados em concursos públicos homologados até esta

data.
9/07 – Término do prazo para o eleitor com deficiência ou dificuldade de loco-
moção pedir transferência para seção eleitoral especial.
8/08 - Último dia para o eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral pedir a
segunda via do título em qualquer cartório eleitoral.
21/08 - Início do período para a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na
televisão.
7/09 - Término do prazo para a entrega dos títulos eleitorais de quem se inscre-
veu ou pediu transferência.
2/10 – Último dia para a realização de debates no rádio e televisão.
7/10 – Dia das eleições

A publicidade institucional
é liberada até o dia 7 de julho,
mas não é permitido exceder
a média do que foi gasto nos
três anos que antecederam as

eleições. De acordo com o
calendário eleitoral, desde o
dia 1º de janeiro está proibida
a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios aos

cidadãos.
Confira abaixo o calendá-

rio eleitoral de 2012:


