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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 08/03/2010.

GESTÃO 2010/2011

Dando início à continuação da assembléia geral extraordinária iniciada em 18/03/2009, o
Presidente lembrou a reunião com os Secretários que foi colocada na assembleia
passada. Informou que o ofício foi entregue conforme decisão da assembleia.  Deu os
informes da reunião: saiu notícia na folha de Pernambuco, Seção de Economia. Leu a
matéria. A pressão é do conhecimento dos Secretários. Estavem presentes o Secretário
de Finanças e pela Administração, Paulo Ubiratan, que informou  que a pauta geral do
forum dos servidores foi entregue na 6ª feira, 05/03/2010. Não foi feito nenhum
levantamento de impacto. O Secretário do Governo não foi informado da reunião e não
compareceu. Quanto aos procuradores, Ricardo Sampaio informou que teria uma
reunião com o Secretário da pasta, para tentar o apoio dele. A proposta foi colocada para
o Secretário de Administração antes do carnaval. Querem uma gratificação como a de
produtividade, com mais ou menos 6000,00, tirando dos honorários. Os professores têm
assembleia às 14h de hoje e no dia 10/03, outra. Cristina informou a conversa que teve
com Ailton, presidente do Sindicatão. A assembleia deles está marcada para o dia 18/03.
Alexandre deu noticio sobre o pleito dos engenheiros. Miguel Arcanjo disse que a
questão deles é o piso salarial, que vêm reivindicando desde 2007. Os assessores
jurídicos também apresentaram sua pauta mas não foi feito levantamento do impacto.
Quanto ao conteúdo da reunião, o Secretário achou precipitada a paralisação, pois ainda
estaria em discussão. Respondemos que para a pauta de 2009 já não havia discussão e,
ainda assim, nada foi fechado. Se isso tivesse ocorrido, negociaríamos a de 2010 com
mais tranqüilidade. A contadora da ATC fez os cálculos do impacto de forma cumulativa
e divergiu do nosso. O reajuste geral tem que ser separado pois vai impactar para todos
os servidores. O Secretário entendeu a nossa preocupação. Ficou marcada reunião
técnica na próxima 3ª feira, às 14h.  para dirimir as dúvidas. Há algumas divergências de
mérito. Tem que separar 2009 de 2010. Ainda não foi feito o impacto dos ATF. Informa
que Paulo Ubiratan não vê problema com a tabela, defende um interstício maior, igual ao
das outras categorias.O Secretário queria uma data que estivesse o mais próximo
possível da realidade mas a contabilidade não fechou. A diretoria colocou que 2009 só
foi atípico o 1º semestre. Evaldo disse que até 20 de fevereiro ultrapassou 12% a meta.
Alexandre informou que Paulo Ubiratan não tinha recebido todas as pautas. A diretoria
levou a pauta específica para o Prefeito, separando os pleitos , separando os pleitos de
2009 e 2010. Temos que cobrar que seja atendido 2009 e se perca 2010, em especial a
sobremeta, que guarda semelhança com os honorários dos procuradores. João Gomes
lembrou que 2009 já estava com o impacto calculado. Alexandre alegou que isso foi
colocado pela diretoria. Colocou que adiamos uma assembleia para ouvir uma resposta
concreta. Mas isso nãoo feito, apesar de ter sido marcado conosco para o dia 04/03. Por
isso antecipamos a assembleia. Entregamos o ofício endereçado aos três secretários.
Em seguida leu o ofício. João Gomes indaga quem participa dessas reuniões técnicas.
Alexandre informa que são a contadora e Antônio Pessoa. Explicitou o que foi decidido
em assembleia,  que vamos avaliar hoje a forma de participação e se manda o ofício
para o Prefeito. O assessor jurídico vai estar aqui na próxima 5ª feira, na assembleia, se
a categoria concordar, para acompanhar e tirar as dúvidas. Disse que há o risco de
cortar o dia parado mas há muita dificuldade de identificar. Não é serviço essencial.
Propõe paralisação de 9h às 12H, para mobilizar. A assembleia pela manhã tem
respaldo. Cristina coloca que há uma negociação em curso. Há a tendência de juntar
2009 e 2010. Temos que decidir o que fazer de agora em diante. Foi, am seguida,
franqueada a palavra. Ana Julia diz que há um descaso. Há precedente de se atender a
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pauta de uma categoria. Temos que ter cuidado mas sem arrefecer o movimento. Propõe
manter tudo o que estamos fazendo, assessorados pelo advogado. Diógenes lembra que
foi votado que se questionaria se havia proposta e senão se deixaria a reunião e isso não
foi cumprido. Não cabe ao Secretário avaliar a campanha mas agir. Foi votado que
deveria ser protocolado o ofício ao Prefeito, logo já está decidido. Acha que não
devemos temer represálias. Propõe manter o protocolo de pedir audiência com o
Prefeito, manter a paralisação e assembleia na 4ª feira. João Gomes reafirma as
palavras de Diógenes. Reitera calendário de mobilização. Acha que o número de
participantes não está bom. A paralisação deve ser na PCR. Para participar de greve não
precisa ser sindicalizado. Devemos usar os dias de assembleia pela manhã até que
venha uma proposta concreta. Concorda com assembleia na 4ª feira. Joaquim reforça
que o argumento é protelatório. Acha que devemos pensar se vale a pena parar até as
13h30m, pois para voltar ao meio dia vai se pegar problema acumulado.Lídia acha que
se deve definir o que fazer na paralisação e o horário. Joaquim diz que há um preço
também da administração, uma perda política. Propõe conversar com o assessor jurídico
sobre os não sindicalizados. Fátima Rossiter sugere usar as assembléias mas começar
mais cedo, pois se tem muito a discutir. Albano coloca a posição da mesa de que a
assembleia seja na 5ª feira, para se ter mais tempo. Diógenes acha que se deve colocar
em votação: ser levada à assessora de imprensa a informação das decisões tomadas
hoje e a paralisação ser das 7h30m às 13h30m. Evaldo coloca que esse horário dá efeito
de um dia. Concorda com Joaquim que seja das 9h às 13h. , começando às 9h no
atendimento e depois no 2º andar e seguir para o 14º. Ana Júlia concorda que se
concentre no GOAC e às 9h30m sobe até o 14º e vai descendo. João Gomes diz que
devemos objetivar a intervenção do advogado. Concorda com a assembleia na 5ª feira,
com a paralisação concentrando no atendimento mas ir primeiro ao 14º andar e no final
volta ao 14º.
Foi colocado em votação o horário da paralisação das 9horas às 13 horas – aprovado
por maioria com um voto contra.
Betânia nascimento sugere duas assembléias, uma na 4ª feira e uma na 5ª feira, porque,
caso contrário, vamos fazer na 4ª o que não foi feito nos outros dias. Não atrapalha. Não
devemos deixar para subir no fim do expediente, senão todo mundo vai embora. Propõe
concentrar às 9h e subir às 10h. Evaldo se preocupa com não se gastar todas as
assembléias. Há um prazo legal para indicativo de greve. Podemos correr o risco de
gastar e ficar sem assembléias. Acha que, ao voltarmos devemos trabalhar em ritmo
normal, sem pressa. Rosa lembra que no dia 10 há muito contribuinte tirando dúvida. È
importante não ter ninguém para atender, em especial quanto a NFS-e. João Gomes
concorda com Betânia. Lembra que o ofício para o Prefeito já foi votado. Cristina diz que
sejam quais forem as conseqüências, quer ser descontada se houver desconto para os
ativos. Pede o compromisso de todo mundo chegar às 9h. Antonio Marcos propõe que
tenha um carro de som. Gisele propõe padronização de roupa. Fabiana lembra a
sugestão de Joacir de os aposentados participarem, pelo apoio. Devemos comunicar aos
aposentados e pedir a presença de todos para fortalecer o movimento.
Albano coloca em votação:  Mobilização: reunião no térreo às 9h e às 10h30m subir para
o 14º andar – aprovada por unanimidade.
Proposta de Antonio Marcos: levar carro de som: a mesa acha que ainda não é o
momento. Em votação – reprovada por maioria com cinco votos a favor.
Proposta de Gisele: padronização de cor da roupa – branca – 23 votos
                                                                                     preta – 22 votos
aprovada a cor branca por maioria, com quatro abstenções.
Proposta: Adesivo para os carros – reprovada por maioria com uma abstenção.
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Proposta: levar faixa para a paralisação – aprovado por maioria.
Proposta: assembleia 4ª feira de manhã – aprovado por maioria
Porposta: assembleia 5ª feira: manhã – 28 votos a favor

                            tarde -    9 votos a favor
aprovada a realização da assembleia da 5ª feira pela manhã, por maioria.
Quanto à participação dos não sindicalizados – têm direito constitucional de greve:
É questão jurídica que deve ser discutida na 5ª feira com o advogado.
Nada mais tendo a discutir, foi a assembleia suspensa até nova convocação.


