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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 05/03/2010.

GESTÃO 2010/2011
Dando início à continuação da assembléia geral extraordinária iniciada em 18/03/2009, Albano
deu a notícia da realização da missa de 7º dia de Edson  Mesquita. O presidente deu os informes
das notícias veiculadas na imprensa, resultantes da atuação da assessora de imprensa: coluna
de Fernando Castilho e blog do Jamildo. Também informou sobre a reunião com os Secretários,
que seria às 17h, foi antecipada para as 16h e depois adiada. Ressaltou as circunstâncias do
adiamento. Foi dada uma semana para os cálculos de impacto e recebimento das demandas do
forum dos servidores. Entende que foi um descaso com a categoria. Pela manhã o cálculo do
impacto ainda não havia sido concluído. Albano diz que, antes de ser desmarcada a reunião,
verificamos nos gabinetes e não havia nada nosso agendado. A reunião de hoje foi marcada só à
noite, a que foi cancelada sequer havia sido marcada. Entende que precisamos dar uma resposta
mais dura. Alexandre diz que temos informações de que outras categorias já estão com seu
calendário de luta, como por exemplo o SIMPERE. Também o SINDIFISCO-PE está com
paralisações gradativas. Há 90% de envolvimento do pessoal da ativa. Ressalta a necessidade
da participação do nosso pessoal ativo nas paralisações. Passou a palavra aos demais diretores
e franqueou a palavra para os presentes. Reforça que, independentemente do resultado da
reunião de hoje, queremos a resposta do Prefeito. Albano acha que a reunião de hoje não muda
nada, entende que o objetivo é esfriar o movimento. Devemos já chegar com alguma coisa
deliberada aqui, senão vai ter mais embromação. Se não estivermos juntos, a diretoria só não faz
nada. Temos que agir de forma responsável, sob pena de não sair nada. Cristina diz que não
houve conversa com o Prefeito. É hora de pressionar. Relatou a abordagem ao Secretário, no
Paço Alfândega e que só após isso foi marcada a reunião. Evaldo propõe que 2ª feira se mobilize
e 3ª feira faça paralisação de advertência. A dúvida é se seria por horas ou o dia todo, por conta
da legalidade. Vamos consultar o assessor jurídico. João Gomes já sabia que não ocorreria a
reunião. Acha que é um deboche. Como categoria temos que ter consciência de que não somos
iguais aos outros, não como indivíduos mas enquanto categoria, pois somos função de estado.
Vamos construir saídas aqui. Propõe, alem do dia de paralisação, tentar fazer uma assembleia 2ª
feira e a paralisação na 3ª. Ana Mary diz que o movimento está sendo um aprendizado. Acha que
falhamos. É obrigação de a administração dar os nossos direitos. Entende que não deveríamos ir
à reunião. Pergunta se já conversamos com os cargos comissionados. Alexandre responde que
quando houve a operação-padrão, houve reunião e adesão da maioria dos ocupantes de cargos
comissionados. Propõe voltar a conversar. Diógenes diz que o Secretário é o mesmo. Quem
resolve é o Prefeito. Propõe que não se vá para a reunião de hoje e se solicite uma audiência
com o Prefeito. Indaga se a minuta do projeto de lei foi construída junto com a administração e se
foi entregue junto com a proposta. Quer mais esclarecimentos. Alexandre diz que a minuta foi
entregue aos três Secretários e a pauta encaminhada aos colegas por e-mail, junto com o ofício
encaminhando. Informa que foi construída e apresentada à categoria em reuniões na PCR.
Evaldo declara que parte da diretoria verificou os pontos e que a minuta está à disposição de
qualquer colega, apenas não foi colocada por e-mail. A sobremeta não está na pauta como
estratégia para a administração não entender como impacto. Janine acha que fomos iludidos.
Somos uma categoria de respeito e achamos que o outro lado também mereceria respeito.
Acredita que temos uma forma de mostrar que temos força. Propõe mobilizar a categoria e
convencer os comissionados. Comecemos a ter coragem. Devemos sair daqui com as
assembléias e as paralisações marcadas, para colocar na imprensa. Ana Júlia diz que
percorremos todos os passos decididos em assembleia. Entende que os comissionados não
devem deixar os cargos. A força é unir. Propõe irmos à reunião e perguntar se há resposta. Se
não houver, levantamos e saímos. Vamos repassar as decisões na assembleia. Lídia acrescenta
que se eles não têm resposta, nós temos: dois dias de paralisação na Prefeitura. Joaquim acha
que eles e nós somos previsíveis.A decisão foi de assembleia. Esgotamos todos os passos. Não
há mais o que discutir. Se tomarmos coragem, a categoria se mobiliza. A força nasce daqui.
Diógenes acha que o momento de agir é agora. Não há que se preocupar com a quantidade.
Temos que começar a fazer o que tem que ser feito. Adquiriremos, no mínimo, o respeito da
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categoria, manteremos a dignidade. Albano se reporta a duas propostas de colegas: a de  não ir
à reunião, discorda, pois é o momento de externarmos a nossa posição. Quanto aos
comissionados acha que não devemos fazer mais um racha. Devemos conversar com os
colegas. João Gomes concorda com Albano em ir para a reunião com outro espírito, cobrar.
Cada Secretário é responsável por sua área. Na questão dos comissionados, concorda com Ana
Júlia. Acha que não é hora de desunir, temos que convocar. Cristina acha que não devemos
fazer mobilização com o Secretário viajando, para não perder tempo. Evaldo concorda com a
assembleia na 2ª feira e que tenha um assessor jurídico para orientar quanto à paralisação.
Prefere que seja o dia todo, salvo se o assessor jurídico disser que há risco. Devem as
deliberações ser noticiadas na imprensa. Na reunião devemos ser mais duros. Ana Júlia diz que
não prega a desunião, só deu sua opinião. Devemos fazer um esforço para que os colegas se
posicionem.
A seguir passou-se às deliberações:
Propostas sobre a reunião de hoje - a) não participar
                                                           b) participar cobrando resposta e dar nossa
                                                                 resposta

Diógenes retira a proposta de não ir, acha que devemos ir . –Proposta “b”  aprovada por
unanimidade.
Colocada em deliberação a realização de assembleia na AFREM 2ª feira às 9horas – aprovada
por unanimidade.
Proposta de paralisação 3ª feira na Prefeitura, das 9h às 12h e analisar com o assessor jurídico –
foi apresentada a proposta de se avisar que será o dia todo, das 7h30m às 13h30m, dependendo
da resposta jurídica ou de não colocar horário.
Colocada em deliberação não colocar horário e, dependendo da resposta jurídica ser todo o
expediente – aprovada por maioria com uma abstenção.
Diógenes acha que, como a decisão final é do Prefeito, deve ser encaminhado pedido de
audiência, protocolado logo na 2ª feira, se não houver resposta. Lídia propõe que se cobre a
entrega da resposta por escrito, assinada pelo Secretário.
Em deliberação a proposta de protocolar pedido de audiência com o Prefeito, se não houver
resposta até 2ª feira: aprovada por unanimidade.
Vamos comunicar à administração que há o indicativo de paralisação.


