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GESTÃO 2010/2011

O presidente deu início informando o que foi discutido na mesa de negociações. Ele e
Cristina estavam presentes. Espera-se que a lei esteja na Câmara até a próxima 6ª feira,
mas ainda há pendências em três categorias, que devem ser resolvidas hoje e amanhã.
Vamos monitorar todos os passos. Mostrou o informe que foi enviado à categoria,
apresentando a proposta acordada, após a apresentação de nossa contraproposta, com
os itens já acertados anteriormente e os que estavam pendentes até a 6ª feira da mesa
setorial. Informou como andaram as negociações. Afirmou que, caso a categoria aprove
o que foi acertado, vamos acompanhar o andamento junto ao Legislativo para agilizar a
tramitação. O compromisso é que já seja implantado em maio. Apresentou a planilha dos
ATM, vai pedir a João Batista para explicar a dos ATF. Apresentou a simulação do
contracheque, seria um reajuste em torno de 12% para a categoria. Deu alguns detalhes
e falou da tabela dos procuradores que considera o tempo de serviço no cargo,
salientando que é a primeira vez que temos uma tabela, embrião do Plano de Cargos.
Jane indagou se o ganho de R$1.654,00 é geral, sendo a sobremeta trimestral e quais os
meses de percepção. Alexandre explicou que o primeiro trimestre vai ser pago e o valor
médio tomou por base os valores históricos e o 1º trimestre deste ano. O 1º trimestre é
sempre melhor. A sobremeta não tem limite. Cabe a nós correr atrás para melhorar a
arrecadação. Exemplificou com o acordo do CERPE, também trabalho com a CIP junto à
CELPE, todos os esforços que podem ser feitos para melhorar a remuneração. Galdino
lembrou que a negociação com o CERPE foi toda feita por nós e só recebemos o saldo,
também a CIP cresceu por conta de um trabalho de Pedro, não recebíamos nada, com a
sobremeta vamos receber. Evaldo esclareceu como funcionam férias e 13º mês, citando
o esclarecimento dado por Analice: o valor é da remuneração do mês em que forem
tiradas as férias e o 13º é a média do ano. Cassia indaga como ficam os aposentados.
Alexandre esclarece que é o tempo de auditor. Ana Mary indaga se todos os pontos
foram passados com a administração. Albano respondeu que a proposta vai ser
formalizada. Cardoso acha que foi muito bom, não tem porque mexer mais. Ana Mary
pergunta se a minuta da lei já está feita. Joaquim propõe nos mantenhamos em estado
de greve até a aprovação na Câmara. Alexandre explica que a proposta da
administração depende de a categoria aprovar ou não o acordado, que atende a vários
itens do pedido. A condição é fechar a campanha salarial deste ano. Janine indaga se
devemos encerrar a greve. Albano diz que não foi colocado na mesa qualquer tipo de
retaliação e a produtividade será resolvida internamente. Cristina diz que estamos em
campanha para fechar acordo com a administração. A Câmara é outro poder, são outras
formas de ação. Ana Julia cita Evaldo e Fátima que estavam na negociação e que se fez
uma proposta factível. A campanha salarial está fechada se aprovarmos aqui.
Acompanhar a tramitação na Câmara é sempre feito. A proposta é boa. Propõe que se
aceite e encerre a greve. Joacir diz que é importante uma posição terminal. A Câmara é
outro poder. Santa Cruz diz que participou da última reunião e  entende que
conquistamos um interlocutor de importância, o Secretário de Finanças. A vitória é da
categoria.  Ana Mary entende que estamos todos de parabéns pela participação.
Precisamos de uma calmaria, ou seja, parar a greve. Temos que acreditar e, se for o
caso, estamos prontos para voltar à luta. Precisamos de união. Jorge Araújo acha que a
contraproposta é boa, a negociação está em curso e faltam etapas. Quanto ao trabalho,
não faz diferença se estamos em estado de greve ou se encerramos a greve, mas o que
importa é a mensagem que vamos passar, que é diferente: se não suspendemos a
greve, passa desconfiança e se encerramos passa confiança. Quando se chega a um
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acordo, tem que haver confiança. Não temos que ter medo de conseguir voltar. Temos
capacidade para mexer com o movimento na hora que quisermos. Temos que, agora,
dar um voto de confiança. Albano diz que a categoria sai maior do que entrou. Passa a
encaminhar a proposta da mesa: aceitamos o acordo, finalizamos a greve e mantemos a
assembléia em aberto até a aprovação da lei. Colocada em deliberação: aprovada por
maioria, com três abstenções e nenhum voto contrário.


