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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 14/04/2010.

GESTÃO 2010/2011

O presidente abriu a assembléia informando sobre o convite do Secretário de Finanças para
conversar e tentar uma saída. A diretoria colocou o sentimento da categoria, que há mais de um
ano espera alguma proposta da Administração. Em seguida, passou a palavra a Albano, que
afirmou que a greve não acabou e é um sucesso pelo incômodo que causou à Administração. O
Secretário propôs que houvesse uma proposta escrita com o que já havia sido acertado, mas
insistimos em que a proposta contemplasse também os pleitos ligados à GSMF. Houve um
também um contacto de Henrique Leite. Propomos um ofício para a Administração pedindo uma
reunião com a pauta contemplando nossos pleitos. Alexandre informou que o presidente da
Associação dos Procuradores fez contacto com ele, parabenizou o sucesso do movimento e
acha que deveríamos negociar. A posição nossa seria condicionar a suspensão da greve à data
da reunião e que na reunião fosse dada resposta aos itens pleiteados, respondendo ao ofício nº
274-GSF, do Secretário de Finanças, que cancelou a nossa setorial. Em seguida, passou a
palavra aos membros da comissão de greve. João Gomes acha que deve ficar claro que tudo
isso aconteceu por conta de nossa mobilização. Só suspendemos a greve quando e a partir da
data da reunião. Trata-se de um passo estratégico, fruto do movimento. Rodrigo diz que é uma
tentativa de conseguir uma sinalização do governo mais palpável. Acha que, nesse formato, se o
Secretário atender. Enquanto isso é importante que nós continuemos em greve. Devem ser
colocados no ofício os itens imprescindíveis. Jorge Oliveira diz que os colegas foram muito
participativos. A comissão de greve foi escolhida para direcionar os movimentos da greve. Pede
que a comissão seja ainda mais participativa. Acha positiva a oportunidade com o Secretário.
Santa Cruz se diz feliz pela mobilização da categoria e pelo bom relacionamento com a
Administração. O momento é de cautela e equilíbrio. Joacyr lembra que se deve cuidar da
linguagem a ser usada. Acha que a comissão de greve é importante e deve se integrar. Ana Júlia
sugere já se votar a proposta dar tempo de enviá-lo. Jorge Araújo propõe abrir espaço para
alguma sugestão com relação ao texto e votar. Depois voltaríamos às discussões. Aurimenes
entende que o Secretário é Secretário do Prefeito e não da categoria. Quer que a comissão
participe mais. Devemos direcionar para o concreto e trazer mais colegas. Rosa acha que o
Prefeito vai dar para os procuradores o mesmo que para nós por conta da greve. Josué acha que
devem constar do ofício todos os itens da pauta. Cardoso não acha estratégico colocar os itens.
Evaldo explica que os itens foram colocados para iniciar a negociação. Diógenes lamenta não
compartilhar da alegria de Santa Cruz, pois muitos não estão participando do movimento.
Fernando Galdino sugere colocar “entre outros” quando citar os itens no ofício.
- Foi colocado em votação o envio do ofício nos termos apresentados com a alteração sugerida,
ou seja, de que a greve seria suspensa a partir da data da reunião setorial, para retomada das
negociações, desde que dela façam parte os itens citados no ofício: aprovado por maioria, com
um voto contra e uma abstenção.
Depois de providenciado o envio do ofício, foi dada continuação à assembléia. Jane tomou a
palavra e perguntou como seria a suspensão da greve. Márcia explicou que votaríamos ao
estado de greve, o que evitaria TR que cumprir prazos legais no caso de necessidade de
retomarmos o movimento. Mas trabalharíamos normalmente. Evaldo ressalta que a volta não
significa zerar todo o atrasado, mas trabalhar em ritmo normal. Sugere tratar os processos
pendentes dando prioridade à ordem de chegada. Aurimenes pede que a comissão de greve
participe mais. Temos que potencializar a participação, convocar os demais colegas. Ana Júlia
esclarece que aprovamos uma parada estratégica e que a mobilização foi uma grande vitória da
categoria. É importante manter o contacto com o sindicato no final da tarde, para saber o que
faremos amanhã. Se houver reunião, voltamos a trabalhar, senão nos concentraremos na
entrada da PCR, como temos feito. Joacyr acha que a Administração está pressionada até o dia
30. Cristina lembra que devemos permanecer mobilizados até a votação na Câmara.
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O nosso movimento acelerou o processo geral dos demais servidores. Jorge Araújo faz um apelo
aos colegas para não esquecermos que a greve não acabou. Temos que estar conscientes que a
suspensão é temporária.
A assembléia foi suspensa até nova convocação.


