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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 15/10/2009.

GESTÃO 2010/2011
________________________________________________________________________________

A Assembléia foi aberta, em terceira convocação, às 09 hs. O presidente iniciou dando
os informes sobre: 1º) o recadastramento que se está iniciando, com o preenchimento de
formulário feito por Cristina e Gisele, com o objetivo de atualizar e complementar os
dados dos associados. Pediu a colaboração de todos. Cristina avisou que o formulário
será enviado aos associados por e-mail, aos que o tiverem, e aos outros será
providenciada a entrega, em papel. Quem quiser, já pode preencher hoje, há formulários
disponíveis com Alexandre, funcionário da AFREM. 2º) O grupo que vai para o Encontro
da FENAFIM terá reunião na 2ª feira, às 15hs. Para combinar detalhes como datas de
ida e volta, possível rateio, etc. 3º) projeto de lei criando o Dia do Fisco Municipal já foi
aprovado, só faltando a sanção do Prefeito – sua importância é a valorização da
categoria. 4º) Prêmio dos Maiores contribuintes do ISS – o Secretário sugeriu inserir no
encarte entrevistas com alguns Auditores explicando nosso papel. Pede que a categoria
prestigie a solenidade e vai disponibilizar convites. 5º) Portaria da comissão paritária que
vai tratar do Plano de Cargos e Carreiras – faltam os dois suplentes, o colega Rodrigo
será um deles. 6º) Questão da Golden Cross – está sendo feito o mesmo trabalho do ano
passado. 7º) liminar do desconto do IR sobre o auxílio locomoção – a liminar não chegou
à PCR, foi contatado o assessor jurídico para verificar e falar com juiz para providenciar o
reenvio.
Fernando Lins indaga se há prazo para implantação do PCC e Alexandre esclarece que
a omissão tem 60 dias para concluir os trabalhos. Jane indaga se já há uma comissão e
Alexandre responde que sim e cita os nomes dos integrantes: pela administração João
Victor, Alcione, Fábio e Paulo Ubiratan e pelo sindicato Cristina, Antônio Marcos, Ana
Júlia e ------------------. Salientou que a decisão final vai ser da categoria e que vão ser
feitas plenárias para apresentação dos trabalhos da comissão. Fernando Lins pergunta
se vamos ficar vinculados a outras categorias. Alexandre diz que pedimos que houvesse
alguns parâmetros da administração para dar a orientação. O que vai acontecer depois
não temos como saber. A categoria precisa ajudar. Fernando pergunta se o PCC vai
trazer aumento 0. Albano re3sponde que há uma linha mestra da administração e os
servidores de cada categoria vão adequar as suas peculiaridades. Alexandre informou
que Cristina está nos representando no fórum dos servidores para que fiquemos a para
do que acontece.
Em seguida, o Presidente assa a relatar os vários passos da negociação salarial, como a
reunião com o Secretário de Administração para apresentação da minuta do projeto de
lei. Releu as propostas e informou que foi colocada a sobremeta mas não houve
aceitação para esse ano. Disse que a diretoria vem procurando saber, de forma indireta,
da proposta a ser apresentada pelos procuradores. Na semana passada, conversamos
diretamente com um procurador, Gustavo, chefe da Procuradoria Fiscal, que sugeriu
uma conversa com a diretoria da associação dos procuradores o que foi feito na última 4ª
feira. Soubemos que a proposta deles está mais atrasada. Concordamos que as
propostas deveriam ser similares. Falamos da nossa pretensão de que a UPF seja
atualizada pelo IPCA e eles toparam tentar um mecanismo semelhante para eles,
criando uma unidade de produtividade. A idéia é reduzir o risco. Evaldo explicou a idéia
dos procuradores e que lhes foi mostrado o risco propor aumento de vencimentos, como
eles pretendiam. Os dois lados chegaram a um acordo e, pela primeira vez, assinamos
um documento conjunto, para os três Secretários envolvidos, solicitando uma reunião
com os órgãos representantes das duas categorias. Alexandre informou que o ofício
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conjunto visa resolver a questão de vez e que foi protocolado nos três gabinetes.
Encontramos o Secretário de Administração com o qual já falamos da reunião. Foi lido o
ofício. Informou que os procuradores também assinaram um protocolo, embora com
menos publicidade. A tentativa de iremos juntos é para derrubar a desculpa de que
sempre uma categoria atrapalha a outra.
Em seguida foi passada a palavra a Cristina, ara informar sobre o fórum dos servidores:
há tempos que não vinham se reunindo. O acordo é que o fórum trate das questões
genéricas. As questões específicas seriam tratadas por cada categoria em separado. A
proposta genérica é um reajuste de 1,53% para todo mundo, para complementar o IPCA
desse exercício. O Dieese está calculando o valor exato. Quanto ao PCC geral, está
muito devagar. Em sua opinião, temos que nos reparar e TR o nosso pronto. A próxima
reunião da mesa é no dia 16. Há também uma questão menor, dos tickets.
Alexandre informou que o fato novo, com relação à negociação salarial, é que o
Secretário despachou com o Prefeito para apresentar nossa proposta e o Prefeito
convocou os três secretários hoje ou amanha, a ser agendada por Marcelo Barros, para
bater o martelo, ou sim ou não. Daí a importância da realização desta Assembléia, pois
as outras categorias estão desmobilizadas.
Em seguida, o Presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra para
que fossem apresentadas as dúvidas e sugestões de mobilização.
Antônio Marcos, o primeiro inscrito, parabenizou a atuação da diretoria e acha que, em
caso de insucesso, não foi por má condução das negociações. Pergunta se foi sentido
algum sinal de retrocesso no que foi pedido. Cleide pergunta qual o objetivo de uma
assembléia de manhã. Alexandre responde que só nos reunimos com os secretários de
finanças e administração e não sentimos nenhuma intenção de retrocesso. Não falamos
ainda com o secretário de assuntos jurídicos. Na cabeça do governo, ainda existe a
necessidade de irem as duas categorias juntas. A assembléia de manhã é mais
qualitativa que quantitativa, serve para mostrar mobilização. Os secretários sabem que
estamos aqui.  Cleide quer saber pelo que exatamente estamos lutando. Evaldo
responde que o protocolo assinado não fala expressamente da incorporação dos
60%mas entendemos que o acordo vai ser cumprido. O projeto de lei contempla isso. A
idéia é começar a mobilizar, com uma assembléia por semana, e já discutir estratégias
de mobilização caso o projeto não vá. O 1,53% facilitaria a aceitação do nosso. O não
envio do projeto é quebra de acordo. Galdino indaga quando vai se aplicar o percentual
de 1,53%. Albano esclarece que se trata do IPCA de 2009 e seria complementar, a partir
de outubro. Galdino coloca que em janeiro já teria outro reajuste do IPCA. Anderson diz
que se não houve envio à câmara, não se pode chamar de projeto de lei. Albano
esclarece que, de acordo com a técnica legislativa, seria minuta projeto de lei, como está
escrito no demonstrativo na tela. Alexandre indaga se todos concordam com a próxima
assembléia no dia 22 e ninguém se manifesta contra. Fernando Lins pede a palavra e diz
que o pequeno quorum reflete descrença. Acha que o Secretário tem boa intenção, mas
entende que não dá para uma categoria se r considerada carreira de estado com o nosso
padrão salarial. A GSMF é uma espada na nossa cabeça. Acha que temos que nos
mobilizar para conseguir algo definitivo. Precisamos entender o que estamos fazendo
aqui. Galdino diz que descobriu na internet que tá tramitando um projeto de lei unificando
as três categorias de fisco. Acha que tais informações deveriam circular dentro do nosso
boletim. Cristina diz que foi importante a colocação de Fernando Lins, mas que tudo tem
seu tempo. O que importa não é uma diretoria mas a categoria. Avaliamos que em junho
não compensava endurecer. Há que se contextualizar os fatos.
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Lembra que todas as decisões foram tomadas aqui. Fernando Lins responde que fomos
desvalorizados durante 6 anos e quer saber-se o Prefeito concorda com o secretário
sobre a nossa importância. Evaldo diz que queremos sugestões ara o caso de o acordo
ser quebrado e de que a categoria pense junto. Alexandre diz que vai ser Berto um chat
de sugestões em nossa página. Como não havia mais ninguém inscrito, foi suspensa a
assembléia, que continua no dia 22 às 8hs.


