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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 12/03/2010.

GESTÃO 2010/2011

O presidente abriu a assembléia lendo a notícia veiculada no blog do Jamildo. Albano leu a
moção de apoio ao Sindifisco-Pe, que foi aprovada PR unanimidade. Alexandre voltou à
sugestão de criação de grupo para analisar os números, compilar dúvidas e sugestões para
subsidiar a Diretoria. Foi perguntado aos presentes quem toparia participar do grupo de análise
da greve. Apresentaram-se João Gomes, Fernando Leitão e Aurimenes, cujos nomes oram
aprovados. Para análise dos números foram escolhidos: Evaldo, Fernando Galdino e Jorge
Araújo. Quanto à paralisação, sugere que nos concentremos na GOAC às 9h, às 10h
mobilização nos setores e 10:30h concentração no 14º andar. Às 11h vamos tentar forçar uma
audiência com o Prefeito e Secretário de Finanças. Vamos tentar convocar mais aposentados e
externos, para participarem. Falou da necessidade de rodízio. Janine acha que as paralisações
das 9h à 12h teriam que ter produtividade garantida. João Gomes sugere ficar uma pessoa por
gerência. Sugere também, quem não estiver filiado e não está vindo para a concentração que
fique no setor. Alexandre lembra que precisamos anotar as demandas não tendidas. A seguir se
abrem as inscrições para sugestões quanto ás próximas paralisações. Fernando Galdino enfatiza
a necessidade de uma pessoa em cada gerência. Jane indaga como é a convocação. Alexandre
explica que podemos convocar, pessoalmente, por escrito, os colegas que não participando.
João Gomes acha que colocar uma pessoa em cada setor, mesmo m greve, é problema da
administração e não nosso. Tal assunto não precisava constar de pauta, e deve ser resolvido em
cada setor. Sugere que, no dia 15/03/2010, na palestra promovida pelo NDO, às 9h, amanhã,
nós passemos no 15º andar. Jane lembra que, no evento deverão estar alguns colegas nossos.
Evaldo lembra os cuidados com relação ao cumprimento da lei de greve. Diógenes ressalta que a
manutenção de uma pessoa por setor surgiu após a fala do advogado. Não tem decisão judicial
que nos coloque como serviço essencial. Tal proposta retira direito nosso. Cristina entende que a
decisão é nossa, não devemos desqualificar. Não há certeza de nada mas é importante saber as
conseqüências, com responsabilidade. Lembrou a produtividade dos externos, que teria que ser
assegurada. Temos que chegar a uma soluça coletiva, construir o caminho. João Gomes diz que
não precisa colocar como pauta tal assunto, mas cada caso ser resolvido pontualmente. Pela
quantidade das pessoas aqui presente, já há um bom percentual que cobre as exigências.
Evaldo avalia a situação, o que está parando e a volta ao 14º andar. Diógenes concorda com
Ana Julia que a diretoria tem a melhor das intenções. Mas divergências devem ser dirimidas por
votação. Importante votar esse ponto. Joaquim não acha que deve constar no papel. O problema
não é lá, mas aqui. Propõe discutir no momento oportuno. Acha que devemos criar o problema.
Diógenes lembra que a paralisação das 9h às 13h. Evaldo acha que a definição de atividades
essenciais pode ser mais genérica. O sindicato recomenda que se mantenham as atividades
essenciais. Devemos buscar o caminho mais seguro. Diógenes indaga quais seriam as
atividades essenciais. Valdo informa que há um julgamento de Eros Grau, definindo a matéria,
mas não há jurisprudência. Cássia traça um paralelo com o ponto facultativo, nunca foi
recomendado que algum de nós ficasse. Cristina diz que estamos tentando construir. João
Gomes acha que não deve constar porque é opinião de assembleia. Se constasse na pauta, ele,
como gerente cobraria. Acha importante irmos ao 15º andar. Ana Julia entende que cada um
deve avaliar seu setor. Antonio Marcos acha que dá para juntar as duas coisas acha temeroso
formalizar. Fernando Leitão diz que cada um faz uma leitura diferente. Jorge Araújo que definir
padronização, uso da camisa preta.
Foi colocado em deliberação o uso da camisa preta; aprovado por maioria com oito votos para a
camisa da cor branca.
Alexandre diz que o trabalho da assembleia é verificar o que foi parado e as conseqüências para
Administração. Sugere que se faça uma memória de onde podemos incomodar mais, o que seria
um trabalho de todos. Diógenes sugere nota paga no jornal, dizendo do descumprimento da lei
quanto ao PCC, que deveria ser implantado a partir de 2008. Também o protocolo que não foi
cumprido. A mesa sugere deixar para redigir na 3ª feira.
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A pauta foi colocada em deliberação e aprovada por unanimidade. Nada mais tendo a discutir, foi
a assembleia suspensa até nova convocação, sendo lavrada esta ata que vai por mim, Márcia
Montezuma Batista Belo, assinada, juntamente com o Presidente do Sindicato


