
ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, realizada às 

17:00 horas do dia 17, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de 

Minas. Aberta a sessão fez-se a chamada de presença estando ausente o vereador Gabriel Lourenço de 

Queiroz, e presentes os demais vereadores. Leu-se a ata da reunião anterior, aprovada por 

unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com pauta exclusiva de votação, o 

Projeto de Lei nº 11/2013 que Dispõe sobre a criação de gratificação para os profissionais vinculados 

ao Programa de Saúde da Família das Unidades Básicas de Saúde Ponciana Gomes de Oliveira e dá 

outras providências”. Instalado o GRANDE EXPEDIENTE, o vereador Jurubel Reis disse que além de 

ter ocorrido discussão, pesquisou sobre o PMAQ, e observou que há grande variação, pois, cada cidade 

tem uma forma de distribuição do percentual, e durante as pesquisas, encontrou o motorista vinculado 

neste percentual, já a auxiliar de serviços gerais varia de cidade para cidade, e por isso, e pelo fato do 

pessoal do PSF ter conversado com o executivo, e após, ter havido acordo para a forma de distribuição 

do percentual, também é favorável. O vereador Fernando Pereira cumprimentou os presentes, 

agradeceu a Deus por mais esta reunião, e disse ser favorável ao projeto desde quando o mesmo 

chegou nesta Casa, até porque sabia como foi feita a distribuição do percentual, e que sempre lutou 

pelos funcionários do PSF, pois, os mesmos merecem. Após o vereador Evair Pereira disse que esta 

distribuição foi feita após acordo entre os funcionários, os quais sabem a maneira que deve ser 

distribuída, e por isso está de acordo com o projeto. O vereador Ernane Dias relatou que também 

pesquisou sobre o assunto, e se os beneficiados estão de acordo, também está tendo o vereador 

Aparecido Amaral manifestado a mesma opinião. Em seguida o vereador Márcio Andrade disse que 

mesmo após conversarem sobre o projeto, para ele ainda há ressalvas, como por exemplo, os demais 

servidores que estão junto no trabalho do PSF. Comentou que pesquisou e em alguns casos realmente 

não encontrou a inclusão de motorista, porém, em grande parte o auxiliar de serviços gerais é incluso. 

Relatou que na maioria dos projetos pesquisados observou a existência de determinação de metas 

individuais, e que como vereador sua função é avaliar leis enviadas do executivo. Disse que não está 

falando que existe injustiça, mas acha que em todas as avaliações existem percentuais a serem 

atingidos, o que é normal, só que existe margens e pauta de avaliação, principalmente quando se trata 

de conceitos e critérios de avaliação, e que muitas das vezes a meta global é atingida, mas, no caso de 

visitas realizadas, alguém pode trabalhar mais e compensar o que não foi feito por outra agente, e com 

isso uma pessoa recebe sem realizar as atividades. Comentou que houve acordo entre os beneficiados, 

os quais não estão preocupados com este aspecto, e que conversou com a coordenadora do projeto que 

irá lhe fornecer alguns números dos itens que são avaliados.  Informou que em suas pesquisas analisou 

a igualdade na divisão dos valores em grande parte das cidades, e que em momento algum foi contra, e 

que as vezes é taxado de chato, de que está tentando encontrar defeitos, mas na verdade está tentando 

melhorar, pois essa é sua função como vereador. Ao final disse que iria votar o projeto conforme 



chegou à Câmara, mas, em seu entendimento, deveria haver igualdade de valores, assim como, metas 

individuais, e se futuramente for avaliada possibilidade de mudança neste sentido que seja enviada à 

Câmara para ser reavaliada. Após o vereador Wilson Pereira disse que este projeto foi discutido antes 

de ser enviado à Câmara, e todos concordaram com o mesmo da maneira como está, e que para ele isto 

é um incentivo a mais e por isso os funcionários do PSF irão trabalhar mais satisfeitos. Disse ser 

favorável ao projeto, informando que, não é que o motorista e a faxineira não merecem, e se algum dia 

houver possibilidade de inclusão dos mesmos no projeto, também será favorável. Lembrado pelo 

vereador Márcio que este percentual é uma gratificação pelos serviços prestados, e que não estão 

julgando a qualidade dos serviços dos profissionais, ou se fazem ou não seus trabalhos. Disse que 

conhece o trabalho de todos do PSF porque fica sabendo através da população quem faz ou não seu 

trabalho, que quase não ouve reclamação, e entende que é muito difícil agradar a todos. Relatou que o 

trabalho dos profissionais é bem feito, os quais são merecedores, e ninguém está fazendo julgamentos, 

mas, para ele isso é apenas uma questão de como fazer ou não. Em seguida o vereador Fernando 

Pereira disse saber que este benefício não é aumento salarial, apesar de já ter ouvido este comentário 

na rua, o que não é verdade, tendo o mesmo solicitado às agentes de saúde presentes na reunião que 

transmitam a informação de maneira correta à população e servidores. Em seguida o Presidente 

informou ser favorável ao projeto, dizendo que pelo que conhece dos trabalhos do PSF, o atendimento 

é ótimo, e a tendência é melhorar cada dia mais, não só pelo incentivo, mas também pelo 

profissionalismo de cada um, e quanto as discussões referentes às metas, disse que as mesmas já vem 

estipuladas pelo governo. Ao final parabenizou os profissionais pelo trabalho, relatando que devem 

continuar melhorando quando possível. Não havendo mais assuntos para o grande expediente, 

passou-se a ORDEM DO DIA: Votação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 11/2013 que Dispõe 

sobre a criação de gratificação para os profissionais vinculados ao Programa de Saúde da Família das 

Unidades Básicas de Saúde Ponciana Gomes de Oliveira e dá outras providências, aprovado por 

unanimidade em primeira votação. Após o Presidente convoca para a quinta reunião extraordinária do 

mês de dezembro a realizar-se no dia 19 às 17:00 horas para votação em segundo turno do referido 

projeto de lei. Nada mais a tratar foi encerrada a reunião, e para constar foi lavrada a presente ata que 

após lida e aprovada será assinada pelos vereadores presentes.  


