TIMELINE DAS PROMESSAS NÃO CUMPRIDAS
Importante lembrar que, até aqui, não havia qualquer mobilização significativa da classe (com exceção
de “Paradinhas” e outras ações menores) que pudesse explicar as reiteradas quebras de promessas.
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No ano de 2008 foi aprovada
na ALESP a LC 1059, que
imputou uma série de danos
à nossa categoria. Naquela
época, nossa classe recebeu
diversos indicativos, inclusive
por e-mail enviado a todos
os AFRs pelo então CAT, de
que a aprovação dessa lei
seria um passo importante
para o tão sonhado teto
único remuneratório em
nosso estado. Hoje, oito
anos após a aprovação da
lei, esse teto ainda não foi
aprovado e o piso continua
representando 46% do
salário final da carreira.

Em 2012 foi enviado um
novo e-mail a todos os AFRs,
pelo posterior CAT, dessa vez
defendendo que o piso de
nossa carreira não era baixo.
Para justificar tal afirmativa,
era somado ao salário inicial
o valor mensal da PR.
Essa atitude era um forte
indicativo de que tal verba
continuaria sendo paga de
forma regular, sem atrasos.
Entretanto, desde 2015 isso
não ocorre e agora a PR foi
oficialmente enterrada,
por no mínimo dois anos
(Se a PR referente a 2017
for paga, isso irá acontecer
somente em 2018).

Em junho de 2014, em
reunião como governador,
o Sinafresp recebeu as
promessas de aumento
do teto remuneratório e
de negociação do cálculo
da quota, além da análise
do anteprojeto da LOAT. Tal
posição foi reforçada em
diversos outros encontros
no mesmo ano. Até hoje,
ocorreu tão somente
um aumento do teto
remuneratório em 4,69%,
índice vergonhoso e que
resulta em uma corrosão
de quase 30%, acumulada
desde janeiro de 2013.

Em abril de 2015, o então
Secretário da Fazenda
prometeu, entre outras
coisas, a extensão do
“vale-refeição” aos AFRs. A
promessa era de que tal ação
ocorreria imediatamente,
mas foi cumprida vários
meses depois, no início de
2016.

Em setembro de 2015,
novamente o Secretário
da Fazenda, em reunião
com o Sinafresp, concordou
com uma série de medidas
importantes, com
alteração da lei 1059,
entre as quais estavam o
fim do nível básico e o
reenquadramento de
níveis para todos os ativos.
No final do ano, em nova
reunião com o sindicato, o
mesmo secretário alegou
dificuldades financeiras no
estado e que essas alterações
estavam postergadas
para o final de junho de
2016. Findo esse prazo,
as promessas não foram
cumpridas.

Foi enviado e-mail a todos os
AFRs pelo atual CAT, no início
do mês de agosto deste ano,
informando novamente sobre
alterações que ocorreriam
na 1059. Tais alterações
ainda estão pendentes.
Enquanto isso, continuamos
com o segundo pior piso
remuneratório e o terceiro pior
teto dentre todas as unidades
da federação.

Causou enorme desconforto
na nossa categoria o projeto
de Lei do Orçamento de
2017, enviado à ALESP,
onde os quantitativos para
pagamento de pessoal da
Sefaz sofreram diminuição
nominal com relação aos
valores de 2016 (que já era
significativamente menores
que 2015).

Assim que Hélcio Tokeshi
chegou à Sefaz e “puxou” o
PLC de volta, ele disse que ia
melhorar e dar soluções mais
definitivas. Acabou piorando
e empurrando os problemas
para frente.

CONCLUSÃO: Considerando que o próprio governador, em 2014, quebrou a promessa feita pessoalmente à nossa classe (inclusive de encaminhamento da LOAT),
nos perguntamos o que leva um colega a crer nas promessas feitas pelo assessor do TERCEIRO Secretário da Fazenda.

