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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DAS CATEGORIAS DOS FISCAIS AGROPECUÁRIOS 

ESTADUAIS E FISCAIS ASSISTENTES AGROPECUÁRIOS ESTADUAIS DE MINAS GERAIS 
 
Às 14 horas e 30 minutos do dia 05 de março de 2018, em segunda convocação, teve início a Assembleia 
Geral Extraordinária das Categorias dos Fiscais Agropecuários Estaduais e Fiscais Assistentes Agropecuários 
Estaduais de Minas Gerais, no Auditório do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, localizado no Parque de 
Exposições Bolívar de Andrade, situado na Av. Amazonas, nº 6020, no Bairro Gameleira, em Belo Horizonte-
MG. A assembleia contou com a participação de 175 fiscais, conforme lista de presença em anexo. A 
Presidente do Sindicato dos Fiscais Agropecuários Estaduais e Fiscais Assistentes Agropecuários Estaduais de 
Minas Gerais - SINDAFA/MG, Moisa Medeiros Lasmar, realizou a abertura da reunião e repassou a palavra 
para a Vice-Presidente, Priscila Gonçalves Dias Presotti, para apresentação e explicações sobre a proposta 
elaborada pela comissão instituída no IMA para elaborar o novo Plano de Carreiras. Priscila apresentou a 
proposta explicando todos os itens relacionados aos valores e andamento na carreira de todos os servidores 
do IMA. Porém, esclareceu que essa proposta original do IMA foi rejeitada pelo Governo, o qual solicitou 
que a comissão desenvolvesse o plano de carreira de maneira semelhante ao do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente - Sisema. Priscila apresentou, então, a proposta desenvolvida pelo Sisema e a elaborada pela 
Comissão do IMA nos mesmos moldes. E esclareceu que na última semana o Governo convocou um nova 
reunião com a Comissão, após ter sido notificado do indicativo de greve votado na última assembleia. Os 
intermediadores de negociação do Governo, relataram que o impacto financeiro do plano de carreira do IMA 
deverá ser em torno de R$ 62 milhões, portanto a comissão deveria enquadrar a proposta de plano de 
carreira neste valor. Sinalizando aprovação da proposta no valor total de impacto fixado. André Almeida 
Santos Duch, que representa o SINDAFA/MG na comissão em conjunto com Priscila, explicou que a comissão 
iria realizar na próxima terça-feira, dia 06/03, reunião para desenvolver a proposta, com a tentativa de não 
alteração da tabela do plano de carreira, que está próximo de R$ 64 milhões, e somente na redução do VT 
da Gedima de 50 para 25% e não mais zerando, como tinha sido elaborado. Sendo que os cálculos ainda 
seriam realizados e decidido pela comissão. Por fim, Priscila que também representa o SINDAFA/MG na 
comissão sobre a ajuda de custo diferenciada, que substituirá o vale alimentação, explicou a proposta 
elaborada pela comissão, na qual o valor estabelecido para todos os servidores do IMA foi de R$ 90,00 por 
dia trabalhado, tendo como meta a relatoria de processos administrativos em 1° instância, durante 5 anos, 
com fator de correção em consideração ao nível IA da tabela do plano de carreira de cada cargo, sendo este 
último solicitado pelo SINDAFA/MG, para evitar congelamento do valor. E informou que na mesma reunião 
da semana passada com os negociadores do Governo eles acharam o valor razoável, porém disseram que 
quem define o mesmo é a Câmara de Orçamento e Finanças - COF e que a proposta do IMA já se encontra 
pronta para apreciação da mesma. Portanto, após todos os esclarecimentos, foi realizada votação para que 
fosse determinado qual o posicionamento que os fiscais adotariam diante dos fatos. A primeira votação foi 
sobre as propostas estabelecidas no plano de carreira. A primeira proposta foi de aceitar o desenvolvimento 
do plano de carreira com as mesmas premissas do Sisema e impacto financeiro proprocional ao número de 
servidores, já acordado para o Sisema e autorizado para o IMA, entregar ao governo e solicitar assinatura da 
equipe técnica até quinta-feira, dia 08/03. E no caso do acordo não ser assinado, deflagração da greve a 
partir a partir da 0 (zero) hora do dia 9 de março de 2018, sexta-feira próxima. A segunda proposta foi de 
permanecer com o plano de carreira original desenvolvido pela comissão. A primeira proposta foi a mais 
votada, com 123 votos. A segunda proposta teve 18 votos. A segunda votação foi referente à ajuda de custo 
diferenciada para o novo auxílio alimentação, na qual o valor aceito pelos fiscais foi de R$90,00 diários, 
conforme já estabelecido na proposta de resolução entregue pela comissão, o que foi votado por 
unanimidade. Foi esclarecido que ambas as propostas serão encaminhadas para o governo por notificação. 
Porém as mesmas serão defendidas pelos representantes nas comissões do plano de carreira e da ajuda de 
custo. Nada mais havendo para tratar, deu-se por encerrada a reunião. Essa ata foi lavrada e assinada por 
mim, Leonardo Henrique Martins do Carmo, Segundo-Secretário do SINDAFA/MG. 
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