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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 17/06/2009.

GESTÃO 2010/2011
_____________________________________________________________________________

Presidente inicia dando os informes: Festa de São João amanhã das 19:00h às 23:00h.
Informe solene da assembléia extraordinária diretoria da executiva da FENAFIM em 25.06.
Alexandre e Albano – tentar incluir palestras, também registro sindical da FENAFIM -
registro no Ministério do Trabalho - posição da AFREM na contribuição sindical, só quando
houve um desconto. Campanha de divulgação da lei orgânica do Fisco – estruturação da
carreira – defesa da PEC sobre a recuperação do ATS (adicional do tempo de serviço). Já
tem emenda de 05/09 incluindo carreiras típicas de estado e textualmente os auditores.
Participação no evento SENAM – em São Paulo – administração paga as diárias, AFREM
paga as passagens e  auditor a inscrição R$ 300,00. Posição atualizada dos grupos na ação
do IPSEP – 29.06 às 15:00h – o advogado estará na AFREM para tirar dúvidas. Passou à
questão da pauta da assembléia – reunião ontem até às 19:00h – apresentou as propostas
aprovadas, o que foi parcialmente aprovado e o que está pendente. Explicou que Evaldo
está na PCR para tirar as dúvidas do Secretário sobre as partes ainda pendentes, a serem
levadas ao Prefeito. Explicou que alguns pontos ainda não foram atendidos, ex: locomoção.
O que foi acordado ficou a partir de julho. Lembrou a estratégia junto à Câmara. Apresentou
as propostas comentando cada uma. Apresentou a Tabela, que estaria recuperando um
atraso. Mostrou os ganhos conseguidos, o ganho total linear. Importante no início de
estruturação da carreira. Fabiana – salário base igual ao dos procuradores? Alexandre – a
tabela de vencimentos deles, aplicamos o percentual de aumento deste ano. Nós vamos
incorporar parte da GSMF na GPF. Anchieta – repetir o que foi aprovado. Albano –
respondeu demonstrando quais os ganhos já conseguidos – ganho linear, ganho na tabela,
incorporação da GSMF, liberação do teto da GSMF que não está certo e é semelhante ao
mecanismo dos procuradores. Malheiros – os nossos ganhos serão menores que os dos
procuradores? Alexandre explicou que não há para os procuradores os R$ 6.000,00
pedidos. A relação entre nós e eles tem sido limpa. A ATC barrou o pleito, sem nenhuma
interferência nossa. Nos honorários a proposta era fazer o cálculo só pelos ativos. Não foi
aceito. A promessa do Secretário é que não aumentaria a defasagem e se tentaria diminuir
pelo novo modelo da GSMF. Juntos GPF e vencimento, a diferença seria de R$ 400,00. Na
remuneração variável nossa seria de R$ 1.800,00, garantido por 10 anos pelo menos, o que
dá condições para discutir o PCCS. Ainda há possibilidade de melhorar. Prosperino – a
GSMF pode reduzir? o saldo aumentou? Alexandre – Sim. Conseguimos mais 10 meses.
Adauto – a regra dos 40 % continua a mesma? Alexandre – vamos tentar conseguir algo do
saldo, transformar em bônus. Podemos absorver sugestões e tentar maior ganho. Convocar
a categoria a se mobilizar para continuar as negociações. Albano – sindicato leva todos os
impactos para o Secretário e tudo foi bastante transparente. A categoria ganha
credibilidade. Genita – como vai ser definida a meta? Resposta – está sendo discutido.
Verificou uma análise sobre as propostas, outra parcela de R$ 2.000,00. Impacto grande
não é aprovado. O garantido para aprovar o plus é retirar o limite, colocar em reais. Gisele –
assustada porque há empresas solicitando dos funcionários trabalhar de graça para evitar
demissões – estamos de parabéns – indaga qual a perspectiva com Recife como sede da
Copa, Já há algum estudo ? Albano – é muito interessante a colocação. Adauto – Não
entendeu como os mais antigos podem chegar a R$ 1.500,00. Albano – explicou que é só
fazer os cálculos. Prosperino – Porque os anos só incidem sobre vencimentos? Alexandre –
fizemos uma consulta informal. A secretaria de Administração entende diferente. Estamos
consultando o assessor jurídico. Colocado em votação os pontos acordados, 1 abstenção,
aprovado por maioria absoluta. Sugere manter a assembléia em aberto, volta na 6ª feira às
15:00h. Aprovado por unanimidade.


