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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

DATA: 11/03/2010. 
 

GESTÃO 2010/2011 
 

Dando início à continuação da assembléia geral extraordinária iniciada em 18/03/2009, o 
Presidente repassou o convite da Receita Federal para Seminário com tema “Uma 
Receita para o Brasil” – todos podem participar, quem tiver interesse deve dar o nome ao 
funcionário do Sindicato. Em seguida passou a palavra ao advogado Orlando Moraes, 
representante do escritório que nos dá assessoria (Urbano Vitalino): 
 O 1º ponto abordado foi relativo aos quinquênios – a ação defende a tese de que a 
modificação não pode repercutir no salário, por conta da irredutibilidade – independe da 
forma de cálculo - adianta que a posição do TJPe é conceder.  
2º ponto – aspectos jurídicos da greve – o STF firmou posição de que o servidor público 
será regido pela lei que regula o setor privado, até que tenha uma legislação específica.  
Condutas a serem seguidas: 1) o pleito não pode centrar apenas em aumento de salário 
– a proposta deve ser bem discriminada; 2) o STF entende que os serviços essenciais 
não podem ser prejudicados – a greve não pode ser drástica a ponto de prejudicar o 
contribuinte – deve ser mantida uma pessoa em cada setor, com rodízio para não haver 
identificação e não caracterizar paralisação total – paralisação nos pedidos internos é 
interessante, pode ser exteriorizada; 3) o sindicato deve ser claro nas reivindicações mas 
todos devem demonstrar que estão insatisfeitos, fica mais complicado de identificar – na 
paralisação é interessante ficar na Prefeitura, para demonstrar insatisfação ; 4) Há 
decisões do STF de que o ponto pode ser cortado. Indagado sobre o prazo legal para 
decretação de greve, disse que vai pesquisar e dará retorno.  
Em seguida foi aberta a palavra para dirimir dúvidas. Evaldo indaga sobre os não 
associados nas assembléias, se o ponto deles poderia ser cortado. O advogado disse 
que sim mas que na greve todos podem participar. Evaldo pergunta se tem que avisar à 
administração sobre as paralisações com 72 h. o advogado disse que vai pesquisar. 
Evaldo coloca que seria prudente cumprir esse prazo, estaríamos cobertos. João Gomes 
diz que é bom estar associado pois a falta será abonada. Albano coloca que estamos 
fazendo paralisações parciais. Acha que, nesse caso, não estamos submetidos a prazos. 
Orlando acredita que não há óbice legal. Ana Júlia pergunta se precisa de assinatura dos 
presentes nas paralisações. Orlando acha que é bom se estar documentado. Da forma 
como está sendo feito não tem problema de ser associado ou não. O não associado não 
teria o abono garantido mas seria uma discriminação. Hermano pergunta: se fizermos 
cinco paralisações, se caracterizaria greve. Orlando diz que não há prazo. É 
aconselhável ir aos poucos, uma vez por semana, depois vai aumentando, até chegar à 
greve. Encerrada a participação do advogado, Alexandre passou a relatar os 
acontecimentos de ontem. Do Secretário de Finanças não houve nenhum retorno, apesar 
de termos ligado, a partir das 15h30m. Apenas mandou uma mensagem dizendo que 
estava embarcando e voltaria a ligar, mas tal não aconteceu até agora. Quanto à reunião 
com Henrique Leite, esclarecemos informações truncadas no sentido de que se 
separaram nos impactos 2009 e 2010. Também Henrique sugeriu procurarmos Ângela 
Weber, pois o Prefeito a ouve muito. Ele também disse que iria tentar falar com o 
Secretário de Finanças. Em seguida, Alexandre apresentou uma sugestão de pauta para 
análise. Propõe que cada um dos presentes assuma o compromisso de chamar outro 
colega. João Gomes acha que mais uma vez fica claro que a responsabilidade é do 
Secretário. Albano diz que o calendário apresentado é só uma indicação, pode ser 
alterado de acordo com os acontecimentos. Alexandre leu o ofício encaminhado ao 
Prefeito solicitando audiência. Foi protocolado no gabinete do Prefeito, com cópia para o 
Secretário de Finanças. Jane não acha que se deva fazer paralisação alternada. Acha 
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que deve ser todo dia. Pergunta sobre serviços essenciais, que entende não termos. 
Diógenes diz que o Secretário não dá importância à categoria. Acha que o advogado 
deixou a desejar como consultor sindical, não houve pronunciamento jurídico. Propõe 
assembleia amanhã pela manhã, paralisação na 2ª feira, na 3ª, assembleia. Gisele 
lembrou a pressão que se fazia entrando no gabinete do Secretário. Propõe resgatar as 
ações do passado. João Gomes acha que devemos endurecer. A agenda está lenta. 
Dependemos da decisão do Secretário de Finanças. Coloca que a questão é também de 
respeito, não é só salarial. Evaldo concorda com as falas. Sugere marcar duas 
paralisações, uma na 2ª e outra na 4ª,  e 5ª e 6ª, assembleia. Acha que se deve manter 
as paralisações das 9h às 13hs. A roupa deve ser padronizada. Cristina concorda com 
Diógenes com relação ao advogado. Não há garantia legal total. A questão é obter uma 
resposta. João Freitas diz que a assembleia de manhã é muito importante, não 
deveríamos usar todas de uma vez. Ana Julia concorda com João Freitas. Acha que a 
paralisação surte mais efeito. Devemos nos juntar amanhã. Também se deve 
estabelecer até quando se espera. Propõe paralisar mais ao invés de fazer assembleia. 
Acha que o advogado elucidou algumas coisas. Se não há fato novo, não há porque 
queimar assembléias. Marcar uma data para esperar e aí então fazer assembleia. Josué 
segue a mesma linha de Ana Julia. Incomoda mais lá do que na AFREM. Sugere 
paralisar até a 4ª feira e fazer assembleia na 5ª. Diógenes entende que se deve fazer 
assembléias e não paralisações consecutivas. Não concorda com prazo, queremos 
resposta. Sugere carro de som, concordando com Antonio Marcos. Também concorda 
com o uso de camisa preta padronizada, para visitar o 14º andar. Antonio Marcos 
concorda com Evaldo e com Diógenes. Deve dar unidade ao discurso, usar carro de som 
mas sem agressão. Ana Julia diz que não há o que fazer numa assembleia amanhã. 
Acha melhor ir para a Prefeitura. Não vê sentido em estar aqui amanhã. Incomoda mais 
na PCR. Joaquim acha que devemos ter cuidado com o movimento. Não acha que se 
deve economizar assembleia. Estamos na direção certa. Fato novo é uma resposta. 
Concorda com a proposta de Evaldo. Evaldo acha que devemos intercalar assembléias 
com paralisações. Deve haver preocupação em cumprir o máximo dos prazos para evitar 
problema. Quanto a carro de som se preocupa com o lado operacional. Precisa ter 
autorização. Acha que temos que checar na 2ª e deixar para a 4ª. Jorge diz que há 
divergência na agenda de mobilização. Assembleia pela manhã só é útil na campanha 
salarial. Mas a paralisação tem a vantagem de agregar mais pessoas que estão fora. Se 
for interessante, temos que correr o risco. João Gomes diz que a preocupação é só 
amanhã. Os outros dias vamos decidindo, conforme os acontecimentos. Acha que se 
deve votar do jeito que está e modifica se for necessário, a cada dia. Concorda que a 
hora de gastar as assembléias é agora. Assembleia é forum de discussão. Propõe que 
se aprove do jeito que está a agenda e na 3ª voltamos a avaliar. Evaldo sugere chamar 
alguém do SINDIFISCO amanhã. Albano informa que o SINDIFISCO acaba de decretar 
greve. Aurimenes está surpreendido com a quantidade de pessoas. Estamos fracos por 
sermos desunidos. Concorda com Evaldo que se deve respeitar a lei de greve para não 
dar armas ao outro lado. Tem que ter flexibilidade para o Presidente reavaliar em 
assembleia. Fato novo somos nós que fazemos. A paralisação funciona mais que 
qualquer outra ação, pois agrega. Temos que congregar toda a categoria. Temos que 
incomodar. Antonio Marcos lembra que somos carreira de estado. Concorda com a idéia 
de Vânia e Evaldo, de ter os números na mão para contra-argumentar. João Freitas acha 
que paralisação tem muito efeito, incomoda. Tem mais visibilidade. O quorum de 
assembleia de manhã é maior que o da tarde. Alexandre sugere criação de grupo para 
ver os números. Deliberar agora. Buscar respaldo jurídico. Vai verificar a possibilidade de 
carro de som. E vai tentar elaborar um panfleto com o histórico da razão da paralisação, 
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para distribuir na PCR, onde acharmos conveniente. Explica que a agenda era só para 
avaliação. O movimento hoje é diferente de quando fizemos a operação-padrão. Quando 
não houver nenhuma atividade, devemos fazer operação-padrão e não trabalhar 
normalmente. Em seguida coloca em deliberação a agenda proposta:  
Assembleia amanhã – aprovada com 37 votos a favor 
Paralisação – 15 votos a favor.   
Votação da agenda toda: aprovada por maioria, com duas abstenções. 
Nada mais havendo a deliberar, foi suspensa a assembleia e por mim, Márcia 
Montezuma Batista Belo, lavrada a presente ata. 
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