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GESTÃO 2010/2011

Dando início à continuação da assembléia geral extraordinária iniciada em 18/03/2009, Cristina
deu os informes sobre os últimos acontecimentos. Ressaltou a importância de discutirmos ações
e falou da reunião com o Secretário, agendada para o dia 04/03. Albano falou de criação de
comissão permanente para acompanhamento dos assuntos relativos a servidores municipais.
Acha que se for conseguido, é uma vitória. Alexandre colocou que, antes da reunião com o
secretário temos que verificar se os cálculos da ATC estão corretos. Repassou a pauta de
reivindicações de 2009 e 2010. Disse que a sobremeta é expectativa de ganho, o dinheiro já é
nosso. Estamos negociando uma antecipação de 50% e temos que continuar a mobilização para
conseguirmos. Na seqüência apresentou a agenda da campanha salarial, salientando que a
diretoria do sindicato, sozinha nada faz. Convocou os colegas a participarem. Foi franqueada a
palavra aos presentes. João Gomes lembra que na 4ª feira passada foi decidido que se faria a
assembléia de hoje para fazer a mobilização e que os colegas aposentados devem tomar
conhecimento do que está acontecendo. A preparação é importante, temos que planejar o que
fazer se o Secretário não tiver nenhuma resposta. Temos que estar preparados para todas as
possibilidades. Clarice solicitou cópia da pauta. Colocou que a dúvida é que no dia 09 do mês
passado houve uma assembléia onde foi apresentada a pauta e alguns itens constantes da
proposta original não constavam. Acha difícil definir mobilização sem saber pelo que se está
lutando. Não aceita ser desrespeitada. Acha que seu voto não foi acatado. Também entende que
a Prefeitura só para se os administrativos pararem. Diógenes lamenta a pauta da assembléia,
pois não foi aberta a pauta de reivindicações. João esclarece que falou em mobilização.
Diógenes concorda com Clarice que não votou em alguns pontos. Lembrou as palavras do
Secretário e indagou qual a posição do Prefeito. Ana Julia propõe que, ao invés de reunião se
faça assembléia, pela formalidade, e também que é deliberativa. Já que a resposta é esperada
no dia 04 do corrente, que haja assembléia no dia seguinte, para não esfriar. Indaga o que na
pauta não foi votado, visto que a campanha salarial já tem um ano. Lembra que a campanha não
pode preterir associados das categorias que compõem nossa base. Entende também que a
assembléia tem que ser na sede A mobilização decidida em assembléia pode ser na Prefeitura.
Clarice pede para esclarecer que não questionou nenhum ponto da pauta. Apenas disse que
alguns itens não constam da pauta que foi fechada com o Secretário. Alexandre esclarece que a
pauta apresentada correlaciona os pedidos de 2009 e 2010.  Ana Mary pergunta porque as
pessoas não participam e ressalta que precisamos de união. Antonio marcos acha a colocação
de João Gomes muito pertinente. Vê muita competência do outro lado que monta estratégia para
desmobilizar. Não podemos perder nosso eixo. Concorda com a proposta de Ana Julia. Propõe
colocar na pauta uma melhoria da GEA (gratificação dos administrativos). Joacyr lembra que a
assembleia representa não um indivíduo mas todos nós. João Gomes diz que propôs a mesma
coisa de Ana Julia, assembléia no próximo dia 05, na sede. Acha que fica o aprendizado que se
vote item por item da pauta, para evitar confusão. A sobremeta está no projeto de lei e não causa
impacto. Alexandre informa que o projeto foi para os três Secretários: Finanças, Governo e
Administração. Diógenes acha que houve falta de transparência pois havia uns dez itens e os
outros foram também votados. João explica o problema dos ATF. Informa que, até 2006, não
havia grande diferença dos ATM. Com a GSMF, eles ficaram de fora pois a diretoria do Sindicato
à época não defendeu, de acordo com as palavras do então Secretário. Declara que sua fala
pretendeu resgatar a história. Ana Julia pede reflexão, pois nenhum quadro é melhor que o outro,
somos todos do quadro fazendário.
Em seguida, a proposta de fazer uma assembléia no dia 05 deste, na sede da AFREM foi
colocada em deliberação e aprovada por unanimidade.
Nada mais tendo a discutir, foi interrompida a assembléia, que continua aberta. Foi por mim,
Márcia Montezuma Batista Belo, lavrada a presente ata que vai por mim e pelo Presidente
assinada.


