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GESTÃO 2010/2011 

 

A Assembléia foi aberta, em terceira convocação, às 9h45m. O presidente iniciou com os 

informes: a)palestra do advogado, ainda este mês, sobre Previdência (problema de João 

Eudes); b) dúvidas sobre aposentadorias, carreiras de estado, etc.; c) não tributação pelo IR 

da locomoção, a PCR ainda não foi notificada, da 1ª liminar recorreu e voltou a ser tributada; 

c) problema de João  

Eudes, o advogado acha que o direito é bom; qüinqüênios sobre a GPF, como são vários 

servidores, a PCR não vai voltar atrás, é melhor entrar com uma ação; Golden Cross a AFREM 

conseguiu negociar. Em seguida, indagou o Presidente s alguém não recebeu o informe e 

Betânia /Camarão disse que não recebeu. Lembrou o recadastramento, que evita a falta de 

informações. Passou a fazer o histórico do passo a passo do processo negocial. Fez a leitura 

do documento e ficou de mandar para todos por e-mail. Relatou a reunião com Roberto Arrais 

e Fernando Nunes, tendo rebatido, na ocasião, o argumento da queda do ICMS. Passou por e-

mail a matéria do Jornal do Comércio sobre o governador compensar as perdas com o citado 

imposto. Roberto Arrais ficou de intermediar audiência com o Prefeito mas não deu retorno. 

Relatou almoço com Antonio Luís Neto, líder do PTB, com as duas entidades. A sugestão do 

protocolo foi dele. Foi enfático em que devia haver pressão. Achou que todos os nossos 

passos estão certos. Agora a decisão está com o Prefeito. Colocou problemas com os 

vereadores da base. Acha muito bom a junção das duas categorias, que são carreiras de 

estado e chave para a gestão. Aconselhou contato com mais vereadores, inclusive o líder do 

governo. Colocou que se o Prefeito não atender, vai encampar a formação de uma comissão 

de vereadores para intermediar. Após o almoço, as duas entidades foram à Câmara, e 

falamos com vários vereadores. Alexandre Lacerda falou do pleito dos assessores jurídicos. 

Romildo Gomes está indo hoje falar com o Secretário da SAJ. Afirmou que tem 35 anos de 

casa e nunca viu vereador votar contra funcionário. Voltamos no dia 04/11 á Câmara e 

falamos com Josenildo Sinésio, colocamos nossa indignação e desmotivação. Entregamos o 

trabalho do IPEA valorizando o servidor. O vereador prometeu ir hoje ao Prefeito. Também 

falamos com Priscila Krause, sempre muito receptiva e lembrou que houve um acordo com o 

legislativo para que as categorias não contempladas fossem atendidas. Isso está registrado 

em parecer ou em ata. A diretoria foi convidada a participar da audiência de Jurandir Liberal e 

Alexandre Lacerda com os assessores jurídicos. Ficamos de pleitear.   Fomos ao plenário. 

Priscila Krause e Daniel Coelho falaram sobre as categorias não contempladas com reajuste. 

Antônio Luís Neto disse que o governo tem que cumprir os acordos. Josenildo Sinésio falou 

que estava indo falar com o Prefeito. O presidente propõe ir na 2ª feira com toda a categoria 

à Câmara. Em seguida abriu a palavra para os demais membros da diretoria e para os demais 

presentes. Ana Julia quer saber a reação de Roberto Arrais. Albano respondeu que ele passou 

a bola para o Secretário de Administração e prometeu se empenhar para marcar a audiência 

com o Prefeito. Jane indaga quais as ações que estão sendo feitas. Alexandre diz que 

continuamos com nossas ações concretas. Jane lembra que uma das propostas é que o 

documento fosse entregue no gabinete do Prefeito com todo mundo. E acha que é importante 

ir todo mundo. Galdino  pergunta se, no encontro com o Prefeito seria bom ir todo mundo e 

ficar no corredor. Fernando Lins pergunta o que o sindicato está fazendo para que os colegas 

comissionados se engajem. Entende que precisamos do seu apoio.  Evaldo acha boa a idéia e 

diz que o sindicato converse com eles, que são importante na operação padrão. Vamos tentar 

agendar uma reunião para amanhã.Alexandre respondendo a pergunta de Jane diz que 

estávamos junto com os Procuradores e eles operam um pouco diferente. Estão fazendo 

assembléia mas com cautela. Como íamos em conjunto falar com o Prefeito, achamos que 

não era o momento de chamar a associação deles para nossa assembléia. Pede sugestões: 

palestras, seminário sobre o SENAM. Entende que, caso tenha audiência com o Prefeito a 

categoria deve ficar concentrada no 9º andar. Albano é a favor da pressão de volume. Mas a 

estrutura do 9º andar quase impossibilita a concentração, pois não há lugar para se ficar. 

Evaldo acha que a ação, agora, é atrapalhar a gestão e não ficar na mídia. Pedro acha que o 

meio de campo com a Câmara está muito bem feito. O problema é o Prefeito. Temos que 
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pensar   em maneiras para pressioná-lo, tentando também puxar os procuradores.Sugere 

montar uma estratégia com esse objetivo. Alexandre propõe um adesivo para ser usado na 2ª 

feira e que paremos todos, às 10h, no 2º andar, e em seguida iríamos todos falar com 

Roberto Arrais. Ana Julia indaga qual o objetivo da pressão na Câmara. Acha que a ação deve 

ser na PCR, no horário de expediente. Alexandre diz que a Câmara que formar a comissão de 

vereadores, para interferir no processo. A ida nossa reforça . Aurimenes entende que a 

própria Câmara quer pressão na PCR, que teriam que ser concretas. Cristina afirma que há 

um jogo de interesses, há vereadores que são comprometidos com outras categorias e podem 

obstacular o nosso pleito para conseguir o deles. Propõe juntarmos as categorias. Fabiana 

concorda que precisa pressionar o Prefeito. Ana Julia observa que não houve um prazo, o que 

seria importante para evitar que a proposta de 2009 passe a ser a de 2010. Alexandre propõe 

um prazo até 2ª feira para a resposta. Coincide com o forum de servidores, que ocorre 

naquele dia. Propõe uma paralisação branca na 2ª feira às 10h e no mesmo dia, se não 

houver resposta, vamos ao 11º andar. Sugere que nesse mesmo dia vamos à Câmara e 

depois para o gabinete do Prefeito. Jane quer que se avalie se vale a pena fazer um arrastão 

em todos os andares de Finanças. Joaquim acha correto que se estabeleça um prazo, para 

não sermos empurrados para o próximo ano. Alexandre entende que o prazo será até o dia 

12 do corrente. Ana Julia acha que se mobilizar no 2º andar não surte muito efeito, ninguém 

sente. Acha que a reunião deve ser no 14º andar, no corredor. Evaldo concorda com a 

sugestão de Ana Julia. Propõe juntarmos no 14º andar e, depois, um grupo fazer um arrastão 

para trazer mais colegas.Estamos no ponto de conflito. Não acha que devamos encerrar o 

movimento no prazo mas manter a mobilização. E ter claro que, no próximo ano, teria que 

ser o  protocolo e mais alguma coisa. Fernando Lins sugere que, antes da mobilização, o 

sindicato se reúna com os comissionados Já viu interpretações erradas. Janine diz que se 

deve determinar prazos para dar os passos. Alexandre declara que esta assembléia deflagra 

todo o processo. Hoje já definiremos os passos a serem dados Não se pode perder o que já 

está negociado, mas ampliar. Repete que a data limite é o dia 12. Galdino acha que também 

devemos estar atentos aos passos da outra categoria (procuradores). Ana Mary diz que o 

trabalho na Câmara já foi feito. Temos pouco tempo. Quer ver já as sugestões e sairmos com 

as ações que vamos implementar. Também concorda que devemos tentar a adesão dos 

cargos comissionados.Jane sugere mobilização fazendo contato com os aposentados para que 

participem. Cristina ressalta que não adianta a diretoria propor ações, pois estas são da 

categoria. Que se criem prazos, mas sem esquecer que os acontecimentos são dinâmicos, as 

coisas mudam. Pede para que todos os presentes conversem com outros colegas. Devemos 

ver também qual o limite para envio do projeto à Câmara. Ana Julia diz que temos que tentar 

mobilizar as categorias até o dia 12. Vânia não acha que surto efeito a ação de ficar no 

corredor. Sugere ir a DGAT e saber a posição.  

Em seguida, o presidente apresenta um resumo das propostas. Cristina sugere uma tarja 

preta. Albano propõe que 2ª feira se continue à assembléia no 14º andar.  

Colocada em votação, à agenda de ações foi aprovada por maioria. E nada mais tendo a 

deliberar, foi suspensa a assembléia até nova convocação. 
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