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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

DATA: 03/02/2010. 
 

GESTÃO 2010/2011 
 

Alexandre inicia com os informes:  
1) Ajuda para o Haiti: água mineral; 
2) Carnaval – Bloco da AFREM – Fabiana deu os informes sobre o encontro - 4ª feira, 
10/02, a partir das 13:30h; 
3) Alexandre: assessor jurídico; 
4) Formação Sindical – Albano: o Sindifisco disponibilizou 05 vagas para a AFREM – 2 
para diretoria e 03 para associados, em março, para formação de novas lideranças - 
duração: 2 dias - podemos promover outros cursos pelo Sindicato;  
5) Site AFREM - reformulação para ficar mais interativo; 
Jane quer discutir a devolução do custo da ação IPSEP – ponto de pauta para outra 
assembleia. 
6) Estatuto – deve ser feita a adequação ao Código Civil e ao operacional do Sindicato; 
7) Limitação salarial – foi consultado o assessor e não há limitação; 
8) Teto salarial - salário maior que o do Prefeito – o assessor jurídico deu uma idéia;  
Ana Mary indagou se haveria a necessidade de um assessor jurídico sempre ou seria 
melhor pedir parecer a alguém de nome, quando fosse preciso, e assim mostrar nossa 
força. 
Em seguida, passou-se a tratar da Campanha Salarial: 
1) Fórum dos Servidores: Alexandre e Cristina participaram e informaram que foram 
colocadas as propostas;.................................................................................................. 
2) Comissão Permanente de Funcionários Públicos – só funciona na negociação salarial; 
3) Reunião  com o Secretário de Finanças amanhã, às 17h30m - Dia 11/02 – reunião 
conjunta com os 03 secretários;....................................................................................  
4) Proposta de negociação – listar a proposta de 2009 e acrescentar a de 2010 – O 
Secretário apresentou o demonstrativo;........................................................................... 
Foram abertas as discussões:................................................................................. 
Luís Antônio  - devemos comparar os salários com o de Auditores de outras esferas – 
recuperar perdas -  propões 100% da GSMF incorporado e  mais um aumento fixo – 
coloca a falta de motivação para lutar.  
João Gomes – se diz temeroso de aprovar a pauta em uma assembleia só. Propõe 
assembleia de manhã e discutir ponto a ponto. Propõe uma maior discussão 
Carlos Eduardo - acha que devemos propor mais. Concorda com as outras falas.  
Diógenes – lembra que ainda estamos em operação padrão. Acha açodado aprovar já a 
campanha de 2010. Devemos fazer a mobilização pois só se consegue alguma coisa 
com pressão da categoria. Propõe que não se vote nada hoje. Decidir operação padrão e 
mais nada. 
Albano – lembra que a diretoria está apenas dando uma sugestão de pauta para 2010. A 
de 2009 já está posta. 
Ana Mary – só se consegue algo com união. 
Albano – é contra desfiliação. Nunca vivemos esta situação. Há uma campanha 
organizada de desfiliação. O fórum de debate é aqui. Acha essa atitude irresponsável. 
Perdem todos. É um repúdio pessoal. 
Joacyr – A assembleia é quem manda. Propõe que os companheiros da ativa se 
organizem e acabem com  a divisão que não bota ninguém para frente. 
Jonas – podemos ser mais agressivos. Nossa perda é grande. Devemos pedir um 
percentual maior. 
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Cristina – agradece aos da ativa que estão aqui. Concorda com as palavras de Albano. 
Lembra que em janeiro se desmobilizou a categoria por conta das férias. 
Luís Antônio – a proposta é tímida. Para mobilizar precisa uma proposta forte. 
Santa Cruz – vê a extensão da eleição que acabou. O que conta é a categoria. A 
diretoria foi eleita democraticamente. Concorda com João Gomes e com Luís Antônio. 
Também devemos querer melhoria nas condições de trabalho. Declara que quer atuar na 
diretoria. 
Jane – diz que o desânimo é por conta do salário estar congelado. Não tem estímulo 
para lutar. Precisamos nos unir. A categoria está fraca. 
Diógenes – destaca a fala de Ana  quanto à importância da categoria, mais qualificada 
junto com os procuradores. Aceitamos a idéia de que não temos força. O Secretário 
sempre esteve do nosso lado e a proposta foi rejeitada. Quer saber se há alguma 
definição do Prefeito. A operação padrão tem que ser votada ainda hoje. 
João Gomes – acha que já deve ficar agendada a próxima assembleia de manhã. 
Ana Julia – lembra que não se motiva só pelas coisas de fora. Não é uma diretoria só 
que motiva. Nós temos que nos conscientizar e nos motivar. Deve ser dado um prazo 
para sugestões. 
Foi colocada em deliberação a realização de assembleia 3ª feira às 9h: aprovada por 
unanimidade. 
A diretoria pede que sejam dadas sugestões para pauta. Vai convidar o advogado para 
prestar esclarecimentos. 
Como nada mais havia para deliberar, foi suspensa a assembleia até nova convocação, 
sendo lavrada por mim, Márcia Montezuma Batista Belo, a presente ata. 
 
 
 
 
 

____________________________ 

Presidente 

Alexandre André Moraes Feitosa 

 

 

 

 

____________________________ 

Secretária-Geral 

Marcia Montezuma Batista Belo 

 
 

 


