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Aos dois dias do sexto mês do ano de 2009, realizou-se a Assembléia Geral Extraordinária do Sindicato
dos Fazendários do Município do Recife, iniciada às 15.30 horas, em última convocação.
O presidente abriu a Assembléia fazendo um resumo dos acontecimentos desde a realização da última
Assembléia, cuja ata já está no site do AFREM.
Em seguida foram dados os informes: Lia Margarida lembrou a festa de São João, no dia 18/06/2009, 5ª
feira, das 17h às 23h, na nossa sede. Também falou que serão realizadas três oficinas de forró, antes do
São João, dependendo do n.º de pessoas interessadas, que devem assinar a lista de inscrição, que se
encontra na saída do auditório. O objetivo é uma maior integração entre os associados. Alexandre informou
que já se encontra em vigor o circuito de televisão, como uma das medidas de segurança que estão sendo
adotadas, tendo feito uma demonstração do funcionamento do mesmo. Também está sendo instalado
interfone para identificação das pessoas que entrem no Sindicato. Os prestadores de serviços serão
catalogados. Também há a idéia de se colocar censor. Falou também que está sendo encaminhado
informe on line a cada reunião da diretoria com o Secretário de Finanças.
Em seguida o Presidente passou a informar sobre o andamento da negociação salarial; a pauta aprovada
em Assembléia foi entregue ao Secretário em uma reunião com a diretoria, que explicou os pontos
solicitados e houve outra reunião para ver o que se tinha de concreto. Alguns pontos da pauta foram
atendidos: incorporação de 50% da GSMF; liberação de um membro da diretoria, no caso o Presidente;
criação de comissão paritária para estudas o Plano de Cargos e Carreira; capacitação profissional, a ser
detalhada após a campanha salarial. Foi agendada nova reunião com o Secretário para repassar o
resultado da Assembléia de 20/05/2009 e tentar avançar para diminuir a insegurança da GSMF.
A diretoria também participou do fórum dos servidores e se reuniu com o Presidente atual e o eleito, da
Associação dos Procuradores, Ricardo Sampaio, que foi bastante propositiva, sendo dado conhecimento
das reivindicações da categoria.
Hoje, às 12 horas, a diretoria teve nova reunião com o Secretário para os pontos de pauta que estariam
fechados. Haverá uma próxima reunião na próxima sexta-feira, com o Secretário.
A pauta encaminhada foi apresentada em power point (transcrever a pauta?) Alexandre expôs o que foi
negociado, explicando item por item da proposta, esclarecendo que nada está fechado e que a diretoria
está tentando conseguir o mais que for possível. Foi pedida incorporação de 100% da GSMF, sendo que o
Secretário garantiu 60%. Também ficou fechada a atualização da UPF pelo IPCA. Explicitou que houve
avanços a partir da última Assembléia, como ter conseguido os 60% ao invés de 50% inicialmente
propostos pela administração. Também a antecipação do reajuste da GPF para maio, a retirada do
intervalo de –2% e +2% da LOA, a retirada do teto, que é o item que vai dar o plus, evitando impacto.
Passaria a ter uma sazonalidade, igual ao que ocorre com a gratificação dos procuradores. Esclareceu que
esse ponto não ficou fechado. Quanto á fixação de metas, pra proposta é de retirar a LOA da lei e deixar o
IPCA e detalhar no decreto. Há que se fazer uma discussão para fechar a questão dos saldos, a tentativa é
reduzir a insegurança dos 40% restantes da GSMF.  O reajuste da verba de locomoção não foi discutido,
mas vamos colocar na próxima reunião. A criação de comissão paritária para o PCC já está fechada. O
plano de capacitação será discutido após a negociação salarial.
 O item 5 da pauta apresenta um fato novo, a tabela, nos moldes da dos procuradores, com
enquadramento pelo tempo na Prefeitura como Auditor.  Em a categoria aceitando, já seria aplicada esse
ano.
Em seguida foi aberta a discussão sendo feitas as inscrições por Evaldo. Inicialmente falou Jorge Oliveira,
dizendo que a proposta de incorporação de parte da GSMF é razoável mas que a parte que continua, em
se estabelecendo novos critérios, contraria nossos interesses, pois vai estabelecer um critério fixo. O
formato atual deu tranquilidade, não se pode deixar o instrumento vulnerável. Fazer simulação com base
nos dados passados é fácil mas no futuro ninguém sabe.
Rodrigo: a liberação do teto provoca insegurança. Como ficaria o saldo atual?  Teriam que ser fixados
parâmetros para estabelecimento das metas. Propõe retirar só o limite inferior e deixar o superior. Entende
que a incorporação deve ser no vencimento. Quanto à tabela, quem tem mais qüinqüênio vai ter um
aumento maior. Quem ganha mais vai passar a ganhar mais. Alega que não houve discussão com a
categoria.
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Ana Júlia: A GSMF já está incorporada ao nosso orçamento, o fato de estar garantida até 2010 não nos dá
nenhuma garantia de que continue. Há que blindar os 40% restantes. Acha que se deve manter o mesmo
mecanismo. Quanto aos procuradores, sempre ocorreu de uma categoria correr atrás dos ganhos da outra.
O Secretário colocou como uma questão de honra minimizar as diferença atual, mas não pode ser de uma
vez só. A não aceitação da tabela no ano passado fez com que todo mundo deixasse de ganhar.
Evaldo: Os critérios não estão fechados, vamos trazer para a categoria e que se consiga o que for melhor
para nós.
Albano: Temos que nos reportar a alguns anos atrás, quando os procuradores alteraram os critérios que
eram iguais aos da nossa GSMF e até agora não se arrependeram.
Josué: Acha que tem que incorporar os 100% e criar outra GSMF. O saldo deve ser mantido para repor o
que não for ganho.
Evaldo: A LOA está 10% acima do arrecadado. Se a meta fosse o IPCA seria apenas 3%. Temos um
colchão razoável que pode ser usado para dar a segurança dos 40%. Esclareceu a forma de cálculo.
Rodrigo: Quer que sejam apresentados os parâmetros. Propõe aumentar um pouco o limite da GSMF,
mantendo o saldo. Quanto à tabela, quer discutir.
Cristina: A categoria tem que se juntar, aprender a contribuir. É complicada a mudança, mas se tem que
tentar avançar. Há que blindar os 40%. Propõe que se forme um grupo de pessoas que entendam bem os
números da GSMF, para construir junto.
Jorge: indaga sobre o auxílio locomoção que não é reajustado desde 2004.
Encerradas as discussões, o presidente colocou a proposta da mesa em votação:
1. Incorporar 60% da GSMF, nos vencimentos.
2. IPCA dos últimos 12 meses na GPF e na GSMF;
3. Tabela de vencimentos semelhante a dos Procuradores;
4. Discutir novos critérios para os 40% da GSMF;
5. Revisão do vencimento, se houver, pela revisão geral;
6. Extensão de 55% da GSMF para os ATFs;
7. Discutir o Plus;
8. Garantir mesmo ganho dos Procuradores.

A proposta foi aprovada por maioria, sendo 36 votos a favor, 3 contra e 4 abstenções, na forma abaixo:
A Assembléia continua em aberto devendo ser convocada após a próxima reunião com o Secretário de
Finanças. Lavrou-se a presente ata pela Secretária-Geral do AFREM, o qual a assina juntamente com o
presidente.


