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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

DATA: 02/06/2010. 
 

GESTÃO 2010/2011 

Às 15h do dia 02 de junho de 2010, no auditório da AFREM-Sindical, foi dada 
continuidade a AGE iniciada 18/03/2009, tendo como pauta a campanha salarial 2009 e 
2010, presentes os filiados do AFREM Sindical constantes da lista de presença. O 
Presidente do Sindicato Alexandre Feitosa, condutor dos trabalhos, iniciou a reunião, 
informando os últimos informes da campanha salarial 2009 e 2010 na qual foi informado 
para o quadro fazendário por informe e e-mail da aprovação do projeto de lei em que se 
refere do aumento salarial dos funcionários da Prefeitura do Recife incluído os auditores. 
Alexandre também ressaltou a participação de todos (Ativos e Aposentados) no processo 
democrático nas negociações com a administração e do apoio na Câmara de Vereadores 
que resgatou o valor que tem o auditor perante a Câmara, mostrando o grande trabalho 
da categoria no processo. O presidente também lembrou que grande parte do protocolo 
de intenções e da pauta de negociação 2009 e 2010 foram aprovadas pela 
administração. 
Alexandre fala também do grande ganho conseguindo pela categoria “um grande ganho 
real” tanto para os auditores com para os Analistas de Finanças Publica, antigo 
Assistente Técnico Financeiro que hoje se transformou em cargo de nível superior. Ele 
fala também da difícil negociação e que a categoria teve grande êxito e que poucas 
categorias ainda estão lutando por um aumento de R$ 38,00, mostrando com isso a 
grande vitória da Categoria. 
O Presidente também ressalta a grande vitória na Câmara quando o projeto foi aprovado 
por unanimidade (com votos de 23 vereadores) sem nenhuma ressalva contra o aumento 
dos auditores mostrando com isso o resgate da categoria com o Poder Legislativo. Logo 
em seguida foi apresentado para os presentes em Power Point os ganhos da classe 
tanto para os Auditores (ativos e aposentados) quanto para os Analistas de Finanças 
Publicas (ativos e aposentados) e bem como para os respectivos pensionistas. Esses 
ganhos constam nos arts. 28 a 33, 37 e 38 e Anexos XVIII e XIX – Tabelas de 
vencimentos do projeto de lei. Foi apresentado também além dos números, a 
comparação entre os ganhos dos auditores, procuradores e dos Analistas de Finanças 
Publicas todo esse ganho retroativo a 1º de março/2010. Depois da apresentação foi 
aberta a palavra para os escritos.  
Jane fala que não está feliz com a campanha e na forma de como foi conduzida pela 
Diretoria da Afrem Sindical e pela falta de informação quando não foi atendido uma 
solicitação de alguns associados pela realização da assembleia marcada para o dia 27 
de maio do corrente pela diretoria já que não havia resposta referente a aprovação da lei, 
por fim Jane pede desfiliação.  
Cristina fala da sua preocupação da instituição Afrem e fala da sua contribuição dada ao 
Sindicato e à Prefeitura e, pediu reflexão dos associados pela árdua luta da Diretoria do 
Sindicato e solicita para aqueles que continuam no sindicato para lutarem agora pela 
Afrem. Fala também pelo respeito que a categoria tem na mesa de negociação , no 
Fórum dos Servidores Municipais, com os Vereadores e que o esse mesmo respeito tem 
que ser praticado entre os associados. 
Josué fala nos momentos da campanha e ressalta que a cada campanha a categoria 
termina pior de que quando começou. Fala que ninguém está feliz com o ganho da 
categoria e que ficou 15 dias sem ter noticias do sindicato referente à aprovação da lei e 
que só tinha informação por e-mails enviados por João Victor e falou que foi uma falha 
do Sindicato de não transmitir as informações a categoria.  
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Santa Cruz fala sobre a colocação de Jane e diz que a categoria não está no mesmo 
degrau que estava antes. Fala também da sua participação no processo e que todos 
saibam das dificuldades e também frisa da divisão no sindicato desde que a atual direção 
assumiu. Santa Cruz conclui falando sobre a grande mobilização que alguns não 
acreditavam e ressalta, mais uma vez, do grande patamar na qual a categoria se 
encontra hoje. 
Ana Mary, fala que não está preocupada com os ganhos dos procuradores mas acha que 
a categoria deveria batalhar mais para ter um ganho melhor e que não deve ganhar 
sobre os ganhos dos outros, só deveríamos ganhar mais. Ela comenta sobre um assunto 
que foi comentado em uma reunião na sede e quando ficou sabendo pensou em se 
desfilar. Falou que era de acordo com a continuação da assembleia que foi cancelada e 
queria saber da Diretoria se é verdade ou mentira que foi uma emenda na lei que cria 02 
(duas) gratificações e que ela seria destinada a um membro da Diretoria. Quando ela 
ficou sabendo desse fato ficou indignada tendo a ideia de pedir desfiliação mas queria 
saber a posição da Diretoria.  
João Batista, diretor do sindicato, toma a palavra falando desse fato em que no meio das 
negociações teve que fazer uma viagem para São Paulo. Na sua volta foi avisado pela 
diretoria que o Secretário de Finanças, Marcelo Barros, queria ter uma reunião com ele, 
já que a campanha dos auditores já havia fechado, para uma reunião sobre a tabela dos 
Assistentes Técnicos, já que ninguém lutou por essa classe que também faz parte do 
sindicato. Nessa reunião foi solicitada uma gratificação para os ATF’s, que foi logo 
negada pelo secretário já que são 64 com isso iria ter um grande aumento nas despesas. 
Logo em seguida foi solicitada de início para os ativos que são 02 também foi negado, 
com isso foi tentada uma gratificação para os 02 ATF’s ativos, João Batista e Maria de 
Lourdes que por sua vez não quis pelo fato de estar se aposentando. Assim somente 
foram criadas apenas 02 gratificações ficou para de 01 delas ser para o ATF João 
Batista. No entanto após o fato ter sido repudiado por alguns associados, João Batista 
falou com Secretário de Finanças que não iria mais aceitar a gratificação por trazer 
problemas para a atual diretoria.  
Ana Julia mostra sua indignação às pessoas que são contra a luta da categoria e não 
estão presentes para também ouvirem e não só falar mal da categoria e defende todos 
aqueles que lutam pelo sindicato.  
Por fim, Vera Alencar parabeniza a diretoria pela luta, seriedade e determinação no 
processo negocial. 
Alexandre Feitosa coloca em deliberação o fim da greve iniciada no dia 06 de abril de 
2010 e da Campanha 2009 e 2010, aprovado por unanimidade. Lavrou-se a presente ata 
pela Secretária-Geral do AFREM, o qual a assina juntamente com o presidente.  
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