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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 12/04/2010.

GESTÃO 2010/2011

O presidente deu início à continuação da assembleia geral extraordinária aberta em
18/03/2009, dando os informes sobre a mesa geral: quanto ao índice proposto, verificamos
que estava errado o cálculo. Houve reunião com o Secretário e o Prefeito, foi corrigido e vai
ser reapresentado no dia 22/04 – ficaria em 4,66% - é informação extra-oficial. Não seria
calculado um sobre o outro. Os vencimentos e a tabela seriam corrigidos aplicando 6,13%.
Apresentou a agenda da greve – ofício da SEFIN marcando a setorial para 13/04/2010, às
10h. Foram feitos contatos com o vereador Carlos Gueiros para uma reunião decisiva.  O
vereador sugeriu, para aumentar o poder de persuasão, que a categoria decida suspender
amanhã, dia da setorial, a greve. A posição da diretoria é atender para fortalecer e acha que
não significa um recuo. Iríamos para a reunião e traríamos a proposta por escrito para  a
categoria avaliar. Não se aceita nada de boca. A diretoria vai executar o que a categoria
decidir. A setorial anterior nada trouxe, o que motivou a greve. Galdino indaga se a proposta
de suspensão implica volta ao trabalho. Alexandre responde que teríamos que avaliar.
Galdino sugere voltar paralisando de 9h às 13h. Cristina diz que há muito tempo estamos no
processo e agora em greve há uma semana. Pede que se discuta o fato com maturidade.
Considera boa a participação de filiados e não filiados. Vamos decidir aqui. Fabiana diz que
a posição da diretoria já foi exposta por Alexandre. Santa Cruz coloca que, em nenhum
momento, o vereador nos procurou, a diretoria o procurou. O vereador disse que é
necessário, já que houve um voto de confiança, que se suspenda a greve por um dia.
Diógenes acha que a comissão de greve deveria participar de todas as etapas da
negociação. Considera importante a participação na reunião de amanhã. Representa a
unidade da categoria. Pergunta se alguém é contra a participação. Ninguém se manifesta.
Acha que estamos cometendo o mesmo erro, de transferir para terceiros a defesa de nossos
interesses. Acha que, se suspender o movimento, vai haver desmobilização. Rodrigo acha
que o melhor instrumento político é o protocolo. Não acha sentido em se pedir um recuo
agora. A mobilização começa a fazer efeito. Galdino concorda em parte. Expressa
preocupação com o movimento. Os que estão na Prefeitura estão se expondo. Devemos
pensar nas atitudes que estamos tomando. Ressalta a participação dos não filiados. Lembra
que a luta cansa. Celina acha que compete à mesa passar as informações, dar chance para
que o maior número de pessoas possível fale, ouvir as propostas. Devemos quebrar
paradigmas. Se Carlos Gueiros vai fazer a intermediação, vai voltar com uma decisão? O
instrumento político é necessário? Devemos avaliar o impacto da greve, se está
incomodando não devemos parar. Luciene diz que devemos fazer uma reflexão sobre a
proposta. Sabe que o perfil da categoria é conciliador. Acha que a administração ainda não
demonstrou incômodo com a paralisação, portanto não vê razão para parar o movimento.
Jane ressalta que participou o tempo todo. É importante a opinião de quem participa. Não
concorda com a suspensão pois não está vendo nada de concreto. Estamos incomodando.
Tem o risco de voltar e liberar o que está represado. Josué gostou do ofício do Secretário.
Não houve solicitação de suspensão do movimento. Não há proposta concreta. Nossa
grande força é a mobilização. Preocupa-se com a intermediação política. Temos que ter
cuidado para não ficarmos reféns de político. João Gomes pede que seja colocado o ofício
do Secretário na tela, e observa que o dito ofício não coloca nenhuma condição. Acha
importante a participação do vereador mas não é essencial.  Preocupa-se com a
desmobilização. A participação do vereador pode enfraquecer o Secretário de Finanças.
Interessa sua participação só quando o projeto chegar na Câmara. Devemos parar para
pensar na importância da categoria. Janine concorda com Rodrigo e Diógenes. Temos que
refletir se vale a pena suspender o movimento, Temos o exemplo do SINDIFISCO. Pede que
os não filiados voltem ao sindicato. Acha que parar significa ter que voltar a trabalhar. Ana
Júlia diz que as costuras sempre foram anteriores à Câmara. Estamos num movimento
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político. Não conseguimos que se marcasse a setorial. A política é centralizada. Carlos
Gueiros é presidente da comissão de finanças da Câmara. Sempre houve intermediação de
vereadores. A procura do vereador foi uma alternativa que funcionou. A parada é estratégica.
Não acredita que um dia de suspensão vá contaminar o movimento. Adaucto diz que o efeito
da suspensão vai ser ruim para nós. Na GAC se fecha o que for urgente. Pode zerar o efeito
do movimento. Ana Mary explica que sua ausência do movimento se deveu a um problema
de saúde. Discorda da interferência de políticos. Jorge Oliveira indaga de que forma se dá a
relação com a Câmara. Recorda alguns fatos. Aurimenes reconhece a maturidade da
participação. A categoria somos nós e não a diretoria. Qual seria o resultado prático da
estratégia da parada? Divide ou não? Talvez seja o caso de retirar a proposta para unir.
Fabiana diz que tínhamos que trazer a proposta para a categoria. Alexandre fala da
importância da intermediação de político. É fundamental a categoria saber dos fatos para
decidir. João Batista diz que o vereador cobrou ao Prefeito uma solução, que não admitia
sair sem ela. O Prefeito disse que é importante a suspensão do movimento por um dia.
Rodrigo acha que maturidade é não suspender a greve. Rejane acha que a decisão deve ser
unânime. João Gomes repete o que já disse, que parar é perigoso para o movimento.
Diógenes diz que os rumos da assembleia estão delineados. Propõe não colocar em
votação. Fátima Rossiter registra o reconhecimento pelo trabalho da diretoria mas acha que
não se deve suspender. Ana Júlia declara que estava presente na reunião com o vereador e
está dando seu testemunho. Paulo Ubiratan está tentando passar para a frente as setoriais.
A responsabilidade é de todos nós. Prosperino diz que vivemos num mundo político, não vê
solução sem interveniência de político. A escolha é questão de oportunidade. Há um viés
político com as outras categorias. Temos que pensar muito. A intransigência pode dar motivo
para não negociar. Cristina observa que maturidade é coragem para discutir as coisas. Para
a negociação é importante essa parada na terça e volta na quarta. Flavio pergunta se
queremos aumento ou greve. As negociações sempre tiveram vereador a nosso favor. Acha
que, se não houver um recuo momentâneo não há negociação. Cássia entende que
devemos tomar a decisão e arcar com as consequências. Jorge Araújo diz que a suspensão
seria interessante para abrir uma negociação. Faz parte da estratégia. Acha apenas que não
é o momento adequado, pois não há proposta. Também entende que não deveria ter sido
pedida a intervenção de vereador agora. Pedro lembra o prejuízo para o movimento,
demonstrado por Adaucto e Jane. É contra a suspensão.
Colocada a proposta em deliberação: suspensão do movimento por 24 horas:
Rejeitada com 22 votos a favor e 50 contra, com uma abstenção.
Nada mais havendo a discutir, foi suspensa a assembleia até nova convocação.


