Comunicado 006/2021 do Comando Nacional de Mobilização

01/10/2021

Colegas Auditores e Auditoras Fiscais Federais Agropecuários do Brasil,
O Comando Nacional de Mobilização reuniu-se nos dias 29 e 30 de setembro e 01 de outubro de 2021,
com os Representantes dos Comandos Estaduais de Mobilização para avaliar e debater os resultados
das negociações pela reestruturação da Carreira, Reforma Administrativa e PL 1.293.
PEC 32:
Inicialmente foi apresentada a atual situação da tramitação e uma análise do parecer do relator, com a
participação do presidente do FONACATE, Rudinei Marques.
A alma da PEC 32 é a terceirização. No último parecer foram incluídas a possibilidade de redução de
salários, contratação por tempo determinado e a avaliação de desempenho, sendo que 2 (duas)
avaliações negativas em sequência sujeitam a demissão (fim da estabilidade).
O enfrentamento à PEC pelo FONACATE e pela frente Servir Brasil foi intensificado com ações de
comunicação, tais como inserções na Globo News, Leds e Outdoors em Brasília, publicações em
mídias sociais e ações presenciais, como atos no aeroporto de Brasília e em frente ao anexo II da
Câmara nas terças-feiras e corpo a corpo com os deputados para convencimento de que devem votar
contra a PEC.
O Anffa Sindical está intensificando as ações em outdoor, busdoor, faixas e camisetas em diversas
capitais, por meio das Delegacias Sindicais.
Foi solicitada a participação de todos nos atos contra a PEC 32 e nas visitas aos Deputados em suas
bases para pressionar a votarem contra a PEC32.
PL Autocontrole 1293:
Foi apresentada a análise do PL pelo Diretor de Comunicação. Maiores detalhes podem ser obtidos no
site e aplicativo do ANFFA.
Se encontra na Comissão de Finanças e Tributação. Nesta fase a possibilidade de interferência do
Sindicato é limitada.
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Reestruturação:
Durante as duas últimas semanas ocorreram diversas reuniões com Deputados para obter apoio
para a nossa reestruturação. Detalhes serão fornecidos nas reuniões dos Comandos Estaduais de
Mobilização com os filiados na semana de 04 a 08 de outubro.
As reuniões com a participação da Ministra da Agricultura foram prejudicadas por ela ter contraído
COVID-19, mas deverão ser retomadas com sua volta a Brasília.
Na próxima semana teremos importantes reuniões com representantes do Governo Federal e da
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) para inclusão da reestruturação no orçamento.
O prazo para apresentação de emendas na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022 está previsto para
iniciar em outubro. A disponibilidade de recursos financeiros para o governo atender à pauta está
relacionada à questão dos pagamentos dos precatórios, ainda indefinida. Em adendo, nenhuma
formalização dos resultados das reuniões prévias acontecerá antes da abertura dos debates sobre
o orçamento da União na Câmara dos Deputados.
Os Comandos se reunirão virtualmente no dia 18 de outubro para reavaliarem os avanços na
negociação e a possibilidade de retomar as operações.
Seguimos na luta, unidos e fortes!
COMANDO NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO
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