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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

DATA: 09/02/2010. 
 

GESTÃO 2010/2011 
 

Alexandre inicia com os informes: 1) Reforça o convite para ajudar a levantar a situação da 
RECIPREV. Em dezembro será feita eleição para Conselheiro. Até lá a AFREM vai 
apresentar candidatos e gostaria de um processo democrático. Como não apareceu ninguém 
interessado, convidamos para o Conselho Fiscal Lídia Patriota e Evaldo e Carlos Hermano e 
Alexandre Feitosa, na suplência para o Conselho Previdenciário, até 12/2010. 
Colocados os nomes em deliberação foram aprovados por unanimidade. 
2) Site da AFREM: pede sugestões: Está sendo reformulado e quem quiser dar sugestões 
favor enviar para o Sindicato. 
Sobre a Campanha: Confirmada para o dia 11/02 reunião com os 03 secretários (Finanças, 
Administração e Governo). Vai ser apresentada a pauta da negociação salarial. Houve 
algumas sugestões dos associados. 
Albano: informa reunião com Secretário de Finanças: encontrou com o Secretário de 
Administração e agendou reunião para o dia 11/02. Não foi entregue a pauta, mas se 
colocou a necessidade de mudar o tom da campanha. O Secretário de Administração tem 
interesse de mandar o Projeto de Lei em março. Tentaremos hoje falar com eles. Colocou a 
preocupação com a desmobilização que compromete o êxito da Campanha Salarial. 
Alexandre: O Secretário de Finanças ressaltou que não havia mais crise e ano passado se 
resolveram os problemas de médicos e professores. Esse ano o Prefeito se empenha para 
resolver a nossa pauta e a dos procuradores. 
Informação de outros Sindicatos – Os Auditores de Camaragibe não tiveram aumento no ano 
passado. Em Janeiro/2010 teriam tido 12,5%. 
Cabo - aumento no valor da UPF.  
Sindifisco – Alexandre Lins mandou a tabela. 
Receita Federal – Tabela 
A Diretoria hoje argumenta que a GSMF não é salário. 
Teto salarial – o Secretário de Administração já informou que tem documento do TCE 
questionando o salário nosso e dos procuradores. 
Caso do colega Pessoa – Denúncia de estar acumulando cargo comissionado com o cargo 
efetivo. É relatório de auditoria e não formalização do pleno do TCE. 
MPEP – (Analice) parecer de promotora. 
Nosso assessor jurídico vai preparar parecer defendendo a lei do teto da Prefeitura. 
Trabalho com o Sindifisco para alterar a Constituição Estadual - contatos com Alberto 
Feitosa e João Coutinho para tentar sensibilizar o Governador e resolver de vez. 
Em seguida, volta para a pauta da Campanha salarial. 
Diógenes – questão de ordem – pede para deliberar antes sobre operação padrão. 
Colocada em votação - Aprovada por maioria a continuidade da Operação Padrão, com 20 
votos contra e 10 abstenções.  
O presidente passou às discussões da pauta.  
Atualizar a Portaria – aumento de UPF’S em 2008 sem aumento de trabalho – não se vai 
levantar para a Administração. Quanto ao ano de 2009, o valor é de R$ 1.500,00. Ver 
matéria do Jornal com o salário da Receita Federal. 
PCCS – de abril a julho elaborar o plano - comissão já criada.  
Janine: porque só abril? 
Alexandre Feitosa - porque não daria para trabalhar em fevereiro e março por conta da 
Campanha Salarial. 
Administração compartilhada do fundo - capacitação  
UPF 5,43. 
Sugestão de Carlos Eduardo: Pedir mais algum valor na GSMF. 
Alexandre Feitosa - Incorporação no vencimento tem resistência. 
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Proposta da diretoria – Buscar mais segurança – aumento na UPF é mais fácil de 
argumentar. 
Tabela de vencimento  
Joaquim: observa que ninguém mais está na faixa inicial correspondente à da Receita. 
A Diretoria tem que estar autorizada para uma faixa de negociação – vai brigar pelos 10%, 
pelo máximo, mas pode precisar negociar. 
Abre as inscrições: 
Ana Julia: devemos fechar questão nas previsões que não trazem repercussão: a GSMF 
está incorporada, a Administração não teria nenhum ônus. Importante enfatizar a tabela. O 
PCC é uma forma de resgatar perdas. Se colocar o PCC agora não se consegue algumas 
reposições. A tabela agora seria um primeiro passo. 
Evaldo: preocupado com os R$ 1.500,00 por não ter argumento forte. É bom ter uma carta 
na manga: talvez produtividade da equipe. Não apresentar agora, seria uma 2º via. PCC não 
pode ser esquecido, é nossa meta para 2011. 
Ana Julia: O argumento seria que geraria aumento de trabalho. A Administração tem a 
responsabilidade de ajustar a legislação. 
Evaldo: preocupação também deve ser nossa de alterar a legislação pois rebate em nós. 
Antônio Marcos: devemos atentar para a ausência de mobilização. Necessitamos de um 
projeto institucional, social, político, para sair do discurso apenas salarial. Dá para caminhar 
junto. Coloca-se à disposição para ajudar e se devem agregar mais pessoas. Apresentar 
propostas a longo prazo. Os componentes da Administração atual são competentes, 
oriundos do movimento sindical. Tem que ser também competente, contar com o pessoal 
administrativo, que é capaz de parar a Prefeitura. 
Janine: sugestão quanto aos desfiliados - carta da diretoria mostrando a importância deles, 
até como oposição. Categoria rachada mostra fraqueza. 
Ana Julia: acha que os desfiliados não tiveram a consideração de se colocar, logo, a 
iniciativa de chamar não deve ser nossa. 
Clarice: Alguns que se desfiliaram tiveram outros motivos. É interessante tentar trazer para a 
categoria. 
Alexandre – vamos tentar trazer as pessoas, mas voltemos à campanha salarial. 
Carlos Eduardo: retira a proposta. 
Jonas: qual a modificação dos percentuais? 
Alex explica que se comparou  com o 2º nível da Receita. 
Ana Julia: discorda de comparar com a Receita, pois eles trabalham 8h. 
Vânia:  lembra o cálculo do IPCA que não foi reajustado. 
Alexandre: vamos recuperar com o aumento do valor de UPF até 2008. 

Ana Julia: só da GSMF para frente. 
Fabiana: acha que se deve levar algo possível. Alexandre: É o que se pede, construindo. 
uma proposta.Jorge: deixar como um elemento de ganho, com flexibilidade para negociar 
com o 
tempo mas garantindo o valor. Quanto à importância de envolver os administrativos, 
lembrou o problema do Ar-condicionado. 
Alexandre: Vamos verificar a possibilidade de melhorar a GEA. A limitação é o sindicato, o 
problema já foi falado no “Sindicatão”. 
Cristina: A SEFIN é uma coisa única. Deve ter um projeto político tributário Não gostaria de 
trabalhar isso como estratégia para nos ajudar. Temos que achar a nossa força  
Jonas: verificar como foi o percentual de outras categorias, qual a reposição de perdas. 
Podemos trabalhar  em cima disso. 
Nelson: indaga o que os Secretários sinalizam com relação ao nosso aumento. 
Albano: Não houve a reunião da mesa, logo não se pode falar nem do geral. Só se falou que 
no ano passado havia incertezas e foi resolvido o caso dos médicos e professores. Não se 
falou em valores. 
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Vânia:  para efeito de argumentação, 10% em cima de tudo e corrigir os 4% que não tivemos 
seria o mínimo aceitável. 
Em seguida foi colocada em deliberação a proposta da diretoria – aprovada por maioria, com 
01 voto contra e 01 abstenção. 
A assembleia ficou marcada para o dia 24/02/2010, pela manhã.  
Operação padrão: houve uma avaliação e se verificou que até os que estavam fazendo 
pararam em janeiro. A diretoria deixa sob análise da categoria: deliberar ou não? 
Joaquim: dá notícia de que houve reuniões em alguns setores para suspender. 
Alexandre: sugere tentar uma reunião com a comissão de monitoramento. O resultado não 
foi efetivo. 
Jonas: propõe suspender e recomeçar no curso da negociação. 
A proposta foi colocada em deliberação e aprovada por unanimidade. 
Como nada mais havia para deliberar, foi suspensa a assembleia até nova convocação, sendo 
lavrada por mim, Márcia Montezuma Batista Belo, a presente ata. 
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