
  

 

NOTA DE AGRADECIMENTO E ESCLARECIMENTO 

A ASFILP vem esclarecer que não é facultada a terceiros a representação 

coletiva ou individual de seus associados, bem como a representação da 

carreira, de competência do SINDIFAU-DF. É mister que todos colegas de 

carreira compreendam que as ações e decisões desse colegiado são avaliadas 

em extensão e profundidade, ou seja, são planejadas a fim de evitar 

consequências irreversíveis para todos. 

Para vencer os obstáculos e chegarmos onde queremos, com o 

reconhecimento das demais carreiras do GDF, contamos com o 

reconhecimento financeiro, o respeito e a solidariedade de todos. E, ainda 

convidamos a observar que: 

Movimentos paralelos são contraindicados, pois desviam o foco do que é bom 

e fortalece a todos, tratando-se de movimentos colaterais com potencial e 

possibilidade de atrapalhar todo o processo envolvido em prol de novas 

conquistas.  

Atentar que a responsabilidade é a obrigação que um indivíduo tem pelos seus 

atos. É uma virtude do ser humano, que nem todos têm. Ocorre que em boa 

parte dos casos o sucesso incomoda, esbarra na falta de bom-senso e de 

limites entre o que pode ou não ser feito ou dito, essas atitudes desviam o olhar 

do que é realmente importante e factível para a nossa especialidade e precisa 

ser observadas por todos.  

A aprovação do nível superior ocorrida no dia 23 de outubro, marco histórico 

para todos nós inspetores fiscais, ficou muito óbvio, que alguns colegas 

precisam ser convencidos disso, apesar dos avanços visíveis, eles precisam 

entender os reais propósitos por trás das palavras dos oportunistas sempre de 

plantão.  Que as conquistas não foram obras do acaso, mas do resultado de 

um trabalho sistemático e organizado promovidos pelos legítimos 

representantes da carreira de inspeção fiscal. 

Ao fazer a análise do histórico das ações empreendidas a partir de abril de 

2016, período em que a atual diretoria assumiu a gestão da Asfilp, em primeira 

reunião enfatizou por unanimidade de seus integrantes a necessidade da 

conquista do nível superior, como meio primeiro para conquistar os espaços 

perdidos, e o único caminho para alcançar esse objetivo era o de promover o 

estabelecimento de uma agenda comum perante o governo para a conjunção 

de forças políticas capazes de impulsionar a nossa carreira. 

Que mesmo diante do ceticismo e manifestos declarados nos corredores da 

AGEFIS contrários a nova diretoria, seus constituintes persistiram e 

acreditaram no projeto proposto como a via indispensável para prosperar e 

mediante os novos enfrentamentos alcançar conquistas pontuais. 

Que as ações e os combates na defesa da carreira não foram poucos, e não 

partiram de um ato ou decisão isolada, mas discutidas e votadas pelo corpo 

diretivo, em reuniões exaustivas, de dia, às vezes, à noite para levar aos seus  



  

 

associados e não associados as vitórias planejadas em assembleias sempre 

dirigidas pelo Presidente José Jacinto. 

A conjuntura governamental não nos favorece, em razão das crises e 

escândalos que atingiram os poderes constituídos no âmbito do Distrito 

Federal, mas um bom combate nunca se acaba. As ações e as pautas 

planejadas junto ao governo foram executadas até o derradeiro dia 23 de 

outubro de 2018. 

A nossa bandeira de luta apesar de ter a simpatia de uma parte importante dos 

colegas de carreira, não conseguiu sensibilizar a todos, alguns colegas 

insistem em agir paralelamente, medindo forças e mostrar um relativo poder de 

mobilização. Falam por falar, falam para dissimular e degenerar os ideais 

laborados, atitudes que não interessam a carreira, visam apenas dividir e minar 

energia da diretoria da associação. 

Que os atuais formantes da associação pensando nessas atitudes, na 

importância de confiar nas pessoas e reconhecer o valor de cada um, mesmo 

quando diferentes, e que conclamam a todos os companheiros e 

companheiras, inspetores a refletir e pesar as atitudes porque o que nos une é 

maior do que o que nos tenta separar. 

E é esse espírito que permeia e fortalece a diretoria e a faz forte e a incentiva a 

conquistar vitórias para todos os colegas inspetores, pois para nós que 

sonhamos com dias melhores, desistir não é e nunca será uma opção. 

Reforçamos que novas conquistas estão sendo negociadas pelos canais 

apropriados pelo presidente e diretoria e serão compartilhadas com a categoria 

no momento oportuno, portanto não podemos permitir embaraços pelas 

atitudes e atos isolados e até mesmo irresponsáveis que visam contrapor o 

planejamento em execução. 

É relevante ressaltar que a composição política da câmara legislativa e do 

poder executivo de 2019, ainda é desconhecida, contudo no interregno de 2016 

a 2018 vários parlamentares ajudaram a carreira na aprovação do Projeto de 

Lei nº 2.142/2019 (nível superior), mérito este dado do fruto do nosso trabalho 

bem executado. Portanto, devemos reconhecer e respeitar porque acordos 

foram firmados com quem de fato representam a carreira. 

Assim, orientamos a todos os inspetores fiscais a não participarem ou 

comparecerem a nenhum ato ou reunião para tratar de assuntos da carreira de 

fiscalização de atividades urbanas sem a oficial convocação das entidades de 

classe que nos representam de ato e fato, ASFILP e SINDIFAU. Convocações 

“outras” são atos promovidos por pessoas que não tem o poder e nem a 

competência legal, podendo trazer prejuízos e danos de difícil reversão. 

 

26 de outubro de 2018 

Atenciosamente, Diretoria ASFILP e SINDIFAU 


