
Divinópolis, 05 de outubro de 2020 

Oficio 206/2020 

Ao Exmo. Sr. Rodrigo Kaboja 

Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis 

Senhor presidente, saudações,  

O Sintram – Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e região Centro Oeste vem 

respeitosamente a presença de V.Exaª solicitar atenção especial dessa Casa e cumprimento do 

Regimento Interno, artigos 132 e 133, parágrafo 2, com objetivo de finalmente levar a plenário 

o Projeto EM 002/2020 e a Emenda 020/2020, na próxima quarta-feira (07/10). Tendo em 

vista que no dia 03 de outubro venceu o prazo para assinatura nos pareceres, que o  nobre 

presidente invoque os citados artigos, considerando que a falta da assinatura dos relatores da 

Comissão de Justiça, Fiscalização e Administração em pareceres que já estão prontos, o 

projeto não pode ser ir a plenário na última reunião (30/09).  

Como é de conhecimento do nobre presidente, há meses, o Sintram juntamente com o 

Sintemmd vem trabalhando e discutindo com o Legislativo Municipal meios para promover 

justiça social  e fiscal aos servidores municipais de Divinópolis, que desde março de 2020 estão 

sofrendo, indevidamente, o desconto de 14% relativo à contribuição previdenciária do 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais – Diviprev, sendo que a Lei 

Municipal 126, que rege o Diviprev, ainda prevê o desconto de 11%.   

Fruto desse trabalho está expresso na Emenda 020/2020, apresentada pelo vereador Renato 

Ferreira, que é constitucional e atende a imposição para adequação das alíquotas 

previdenciárias , conforme Emenda Constitucional 103 ( Reforma da Previdência).  

Neste sentido, pedimos ao nobre presidente que atenda o pedido da categoria,  para que seja 

levado a plenário a matéria para apreciação dos vereadores. Manifestamos, mais uma vez, que 

o sindicato defende a alíquota progressiva, sendo essa a única forma de promover justiça 

social e fiscal aos servidores municipal e conta com apoio dos nobres vereadores desta Casa. 

Certos do atendimento a nossa solicitação, antecipamos agradecimentos 

Luciana Santos  

Presidente Sintram 

 


