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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 10/03/2010.

GESTÃO 2010/2011

Dando início à continuação da assembléia geral extraordinária iniciada em 18/03/2009, o
Presidente fez uma avaliação do movimento e informou sobre a reunião técnica ocorrida
ontem. Também falou na intervenção na imprensa. Quer ouvir a categoria sobre o que
tem sido veiculado. Tentamos deixar claro que temos esperado há muito tempo, sem que
houvesse qualquer sinalização da administração, o que afasta a acusação de
precipitação de nossa parte. As matérias foram enviadas aos colegas por e-mail.
Informou os números da paralisação, que entendem serem favoráveis a nós: 74
auditores ativos compareceram, ao todo foram 80 colegas. Lembrou que temos que
organizar a estratégia da continuação do movimento. O Secretário de finanças, ao
encerrar a reunião, afirmou que iria levar os números ao Prefeito ainda hoje, após o
acerto dos valores de impacto, o que foi feito ontem à tarde. Informou que o Secretário
de Governo, Henrique Leite, quer falar conosco, tendo marcado entre 11h e 12h, na
Câmara. Iria articular uma agenda com o Prefeito. Os cálculos de impacto foram
separados, de 2009 e 2010. Em seguida, mostrou os números. Diógenes questionou a
matéria da imprensa, o que significaria o percentual de 12%. Alexandre esclareceu que
seriam os R$1.500,00 pedidos em 2009. Evaldo perguntou se temos o cálculo de quanto
ultrapassou a inflação. Alexandre disse que vai fazer os cálculos hoje. Ontem fez a
comparação com a LOA. Em seguida, lembrou a importância de falar com Henrique
Leite, que pode intermediar junto ao Prefeito. Com relação ao ofício para o Prefeito, a
diretoria do sindicato e alguns colegas fizeram a avaliação da conveniência da entrega
ou não do ofício. Colocou para a categoria avaliar, mas entende que devemos esperar a
fala com Henrique Leite. Informou ainda que outros sindicatos vão fazer moções de
apoio, como Sindifisco, Sindicontas. Vamos avaliar os fatos que ocorreram e levar a
posição da categoria de não transigir. È interessante que se faça uma avaliação do
movimento, listando o que se deixou de fazer durante a paralisação. A diretoria avalia
que o resultado foi muito bom, estamos juntos, com o objetivo de pressionar o Secretário
de finanças a dar uma resposta.
A seguir, foi facultada a palavra aos presentes, abrindo-se as inscrições. Janine acha
que devemos deixar clara a nossa atitude com relação aos colegas que não estão
comparecendo às paralisações. Questionou a colocação de que não se deveria parar a
arrecadação. Será que é o que queremos? Temos que ter cuidado. Também questionou
a ausência de colegas, em especial os detentores de cargos comissionados. Diógenes
acha que o movimento está no caminho certo. O Secretário já disse que iria falar com o
Prefeito hoje. Acha que deve ser mantido o pedido de audiência com o Prefeito.
Ressaltou a diferença entre apresentar os pleitos e defende-los. Temos que manter a
agenda e intensificar o movimento. Temos que ter cuidado com o argumento de
calendário eleitoral. João Gomes acha que se deve entregar o ofício ao Prefeito, para
formalizar, pois não há garantia de que o Secretário vá apresentar e defender nosso
pleito. Salienta como uma surpresa positiva a grande participação, inclusive de não
sindicalizados. Vamos mostrar união e temos que continuar. Cristina gostaria de definir
quatro pontos: avaliação da paralisação, os números, o ofício e a colocação de Janine.
Quer discutir o significado de levar o ofício ao Prefeito. Sugere começar com os
números. Evaldo diz que o impacto é alto, devemos verificar o que representa com
relação ao mês e comparar com o que geramos de excedente, o que ultrapassou o PIB e
a inflação em 2008 e 2009, que já fecharam. Também não podemos esquecer a
sobremeta que varia, por exemplo, crescendo em janeiro por conta do IPTU. Não
podemos utilizar apenas o IPCA. Para chegar ao ganho real foi verificado que houve um
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crescimento considerável. Sugere que trabalhemos os números para que tenha mos
instrumentos para discutir e argumentar, se necessário. Devemos ver quanto
representamos em percentual na folha, para verificar a folga em relação à LRF. Temos
que ter os dados em mãos para não termos surpresas. Coloca como proposta que se
crie um grupo para trabalhar os números. João Gomes entende que número dá margem
a várias interpretações. Temos que ter cuidado para não criarmos um monstro que pode
ser utilizado contra nós Só ter os números para rebater. Pergunta se o número
apresentado já é o total e qual é o valor de 2009, pois esse não pode mais ser objeto de
discussão. A administração já economizou 38 milhões com o que deixou de nos pagar.
Há nossas perdas históricas, como os quiquênios. Teme a criação de grupos. Antonio
Marcos acha que devemos ter os números na cabeça para contra-argumentar. É
favorável à proposta de Evaldo. Quanto à participação de colegas, a GFT acordou que
ficaria ao menos uma pessoa para responder. Sugere que os outros setores façam o
mesmo, para que as chefias possam participar. Ana Julia lembra que somos carreira de
estado. Discorda de manter a proporção do limite da LRF. È argumento da
Administração. O número é importante para rebater os argumentos. Não acha que se
deva agendar reunião com o prefeito sem o Secretário da pasta. Acha que se deve
avaliar os desdobramentos da conversa com Henrique Leite, protocolar e agendar.
Diógenes diz que o que motiva é a ação. Já vimos a resposta do Secretário, que
trabalhou com o Prefeito anterior e disse que é especialista em crises. Reitera que deve
ser mantido o pedido de audiência. Até agora não houve resposta. Os números se
subordinam à política. Josué reiterou as outras falas. Entende que o impacto é irrisório
para uma categoria que traz receita. Alexandre ressalta que há a decisão política do
Prefeito. Os números são para tirar o argumento do Secretário de que não tem os
números na mão. Sugere uma assembleia na próxima semana para sinalizar que
estamos aguardando a resposta. João Gomes acha que deve entregar o ofício amanhã.
O formalismo é necessário. Antonio Marcos pensa do mesmo modo. Uma coisa não
exclui a outra.  Jorge Oliveira acha estranho se estar discutindo impacto de 2009. Tem
que TR a postura de separar a campanha de 2009 da de 2010. Reitera que somos
carreira de estado. O presidente lembra que as notícias na imprensa deixam claro que
2009 já estariam resolvido. E os 12% seriam na GPF. Vai dar resultado para a Prefeitura.
Evaldo enfatiza que é importante ter os dados para rebater e não para usar contra nós.
Temos que estar preparados. Não vê tanta celeuma por conta do ofício, que não
desqualifica o Secretário, apenas queremos fazer nossa própria defesa. Acha que
devemos protocolar o ofício, uma formalidade. Alexandre informa que o ofício vai ser
protocolado hoje. A próxima assembléia será marcada amanhã. Lembra que no dia 15 ou
no dia 16 há reunião da mesa. Propõe que se marque a assembléia para a próxima terça
feira. Joaquim tem dúvida quanto à arrecadação. Acha que a paralisação deve ser de
todos. Alexandre propõe que amanhã se decida a próxima paralisação e que será para
todos. Albano enfatiza que a mobilização é da categoria. Betânia coloca a dúvida de se
paramos atividades que podem reduzir a GSMF. Foi decidido para a operação que não.
Mas dessa vez não foi analisado o problema. Vamos analisar amanhã. Jane acha que
não deve ficar ninguém trabalhando. Albano lembra que, até em greve sempre fica um
percentual para manter as atividades essenciais. Carol diz que ficar alguém responsável
apenas uma questão de respeito pelo contribuinte. Não significa que estamos
funcionando. Nada mais tendo a discutir, foi suspensa a assembléia, que será reaberta
sempre que necessário. E para constar, vai esta Ata assinada por mim, MÁRCIA
MONTEZUMA BATISTA BELO, juntamente com o Presidente.


