ATA DE REUNIÃO DO FES
Aos 15 dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, das 09 às 12h30, 13h40 às 16h, na
Avenida Iguaçu, nº 880, na APPSindicato, realizou-se uma reunião de planejamento com
representante das entidades sindicais do FES, conforme segue:
Governo Estadual
Conjuntura/cenário político/econômico – novembro de 2014 a julho de 2015
No primeiro mandado a surpresa da gestão Beto Richa foi a não adoção da política neoliberal
ditada pela cartilha do PSDB. E a estratégia deu certo, uma reeleição no primeiro turno com
56% dos votos firmada na promessa de que “o melhor estaria por vir”. Carlos Alberto Richa, no
entanto, logo após eleito, ainda em novembro de 2014 dá mostra do que “estaria por vir”.
Importa o Secretário Mauro Ricardo Costa e impõe um pesado pacote de maldades a toda
sociedade paranaense aumentando a carga tributária. As indústrias paranaenses estão em
queda e Beto Richa se configura como um exterminador de emprego.
Com o segundo e terceiro pacotes de maldades que foram vítimas os servidores públicos, só
em 2015, o Governo tomou de assalto 2,3 bilhões do bolso do funcionalismo.
Os três pacotes de maldade tem por objetivo cobrir o rombo dos desmandos do Governo, o
que deve ocorrer até fevereiro de 2015. O Governo corre contra o tempo para equilibrar o
caixa em tempo hábil para usar o dinheiro nas eleições municipais de 2016.
O que está por vir
Concurso público - o estado não contratará servidores, há decretos vedando a contratação, o
projeto neoliberal é de estado mínimo;
Banco de horas – para se economizar em horas extras;
Redução de custeio – aconteceu pela falta de dinheiro, mas deverá ser adotada como prática,
doravante;
Retorno de servidores aos órgãos de origens;
Renegociação de contratados.
Conjuntura/cenário político – novembro de 2014 a julho de 2015
As categorias reagiram de forma surpreendente, nesse primeiro semestre. Por ocasião da
votação do primeiro pacote, em novembro de 2014, não havia mais que 20 dirigentes na ALEP.
Houve um fortalecimento, retomou-se a luta unitária, e o movimento foi vitorioso tanto no
aspecto econômico quanto no político.
Porém, a resistência expôs algumas fragilidades de organização e de recursos humanos;
Mesa de negociação permanente
O Coletivo Jurídico do FES estudará uma minuta de projeto para regulamentação da convenção
151 da OIT, no Paraná.
Paralelamente as negociações mensais com o Governo continuarão. A coordenação
protocolará ofícios solicitando as seguintes reuniões:

SEAP – com a Coordenação do FES, Direções das Entidades e/ou Comissões Específicas – para
tratar das seguintes pautas:
- data base;
- calendário para pagamento dos atrasados das diversas categorias – Promoção e Progressão;
Horas Extras; Enquadramento e QPPE.
- calendário permanente de negociação coletiva nos termos da convenção 151 da OIT;
- debate permanente sobre o fortalecimento do serviço público com concursos públicos, fim
das terceirizações e redução de cargos comissionados;
- Liberdade sindical – contra os cortes de gratificações/redução de salários, punições e
perseguição.
ParanaPrevidência – com a Coordenação do FES e/ou Comissões Específicas – para tratar das
seguintes pautas:
- defesa da ParanaPrevidência – adequação da representação de acordo com a nova lei; não
recolhimento dos 11% dos migrados por parte do Governo - Decreto 1185/2015 que revoga
dispositivo do decreto 578/2015;Regulamentação da Previdência complementar;
Comunicação interna – coordenação do FES e Direções das Entidades
- Coordenação do FES – por meio watsapp e email;
- Coordenação do FES e Direções das Entidades – por meio de watsapp e email;
- IEES – reunir, debater e afinar as ações;
- Participação no Fórum 29 de abril;
- Contratar a assessoria de comunicação.
Comunicação externa – categorias e sociedade
- produzir e disponibilizar para as categorias um texto e vídeo com o Cid Cordeiro, com a
análise política/econômica com enfoque na data base; e jornal 4 páginas, abordando as lutas,
o que defendemos, os pacotaços e no que impactam, as lutas futuras, e o que o FES está
fazendo;
- fazer campanha de valorização do serviço e servidor público em outubro;
Agenda do FES
29/07, atividades em memória do dia 29 de abril
03/08, 16 às 17h30, reunião do Coletivo Jurídico, na APPSindicato
- Data base - Isonomia entre os poderes;
- ParanaPrevidência - adequação da representação de acordo com a nova lei; ADI; ações
populares; liminar sobre o desconto dos aposentados; não recolhimento dos 11% dos
migrados por parte do Governo; Regulamentação da Previdência complementar;
- Negociação – regulamentação da convenção 151 da OIT.
10/08, 16 às 17h30 – reunião com as IESS e a Coordenação do FES, na APPSindicato
- Articulação e unidade.
11/08, 14 às 17h – plenária do FES com todas as entidades sindicais, na APPSindicato
- Pauta do FES;
- 29 e 30 de agosto, memória do dia 29 de abril e dia de luta e luto da educação.

- 28 e 29 de outubro, dia do servidor público e memória do dia 29 de abril;
15/09, 14 às 17h – plenária do FES com todas as entidades sindicais, na APPSindicato
- Pauta do FES;
- 29 de setembro, memória do dia 29 de abril;
- 28 e 29 de outubro, dia do servidor público e memória do dia 29 de abril.
13/10, 14 às 17h – plenária do FES com todas as entidades sindicais, na APPSindicato
- Pauta do FES;
- 28 e 29 de outubro, dia do servidor público e memória do dia 29 de abril.
10/11, 14 às 17h – plenária do FES com todas as entidades sindicais, na APPSindicato
- Pauta do FES;
- 29 de novembro, memória do dia 29 de abril.
08/12, 14 às 17h – plenária do FES com todas as entidades sindicais, na APPSindicato
- Pauta do FES;
- Plantão de vigilância no final de ano.
Nada mais havendo, encerrou-se a reunião, e eu, Donizétti Aparecido Rosa da Silva, da
Coordenação do FES, lavrei a presente ata que vai também subscrita pelos demais
Coordenadores (as).
Curitiba, 15 de julho de 2015.
Coordenação Estadual do Fórum dos/as Servidores/as.
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