
AGE 16/03/2010 1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 16/03/2010.

GESTÃO 2010/2011

O presidente deu início dando os informes gerais: a) camisa padronizada pronta hoje às
13h.; b) o Secretário de Finanças ligou às 17h para o presidente da AFREM informando
que hoje finaliza contas receitas/despesas e amanhã leva para o Prefeito junto com
nossas reivindicações específicas. Marcou com a diretoria 5ª feira, 18/03, à tarde. Em
seguida lembrou o que havia sido discutido na assembleia passada: avaliação do
movimento; chamar colegas que não estão participando. Deu as boas vindas à colega
Rejane Maia que retornou ao Sindicato. Abriu as inscrições para avaliação do
movimento: Rejane falou da grande repercussão da paralisação e disse que a falta dos
auditores que fazem atendimento foi muito sentida. Informou que houve tentativa de
fazê-la de curinga, que foi recusada. Diógenes diz que é o primeiro momento da
campanha, e que a pressão é necessária, pois ainda não houve resposta. Alerta para
intensificar o ritmo das ações e ressaltar que 2009 é inegociável e se está negociando
2010. Pergunta da situação financeira do Sindicato, com relação a um fundo de greve,
num eventual corte de ponto. Propõe para a próxima semana, a partir de 2ª feira, todas
as assembléias de manhã de forma consecutiva. Rejane diz que na GOTM o gerente
está cem por cento a favor dando suporte aos auditores e apoiando o movimento. João
Gomes tem dúvida em como seria a apresentação de nossos números em separado, já
que amanhã tem mesa à tarde. Em que momento seria? Registra que foi interessante a
ida ao 15º andar. Concorda em manter a agenda mas intensificando. Aurimenes discorda
de Diógenes. 2009 é negociável para melhorar, só não é para piorar. Registra a
passividade da Administração. Acha que se devem mobilizar todos, filiados e não
filiados. Propõe que se continue com as assembleias e paralisação e que se pesquise a
lei de greve. Não prestamos serviços essenciais e a previsão de corte de ponto é só
nesses casos, senão é abuso de autoridade. Já há decisões judiciais nesse sentido. Na
paralisação não há respaldo para corte de ponto. Acha que devemos incrementar o
movimento, gerar crise maior. Joaquim acha uma boa amostragem da categoria. Há um
desrespeito da categoria como um todo. Propõe fazer uma projeção de quando começar
a greve. Dar um indicativo de greve representa mais pressão. Jane pergunta qual é o
prazo. Alexandre diz que há um acordo, até março. Vamos forçar a barra para que se
cumpra este prazo. Diógenes registra a falta de alguma nota na imprensa sobre ontem.
Alexandre diz que houve uma entrevista em Geraldo Freire. Diógenes propõe uma nota
paga sobre o descumprimento da lei que manda o PCC ser implantado e
descumprimento ao protocolo. Alexandre apresenta algumas dúvidas: a) sobre o fundo
de greve – a greve é da categoria, logo o fundo deve ser cobrado de todos os
fazendários. A receita do Sindicato dá para bancar a parte operacional da greve mas
para bancar corte de ponto tem que haver fundo de greve; b) quanto à nota paga – estão
saindo notícias onde a assessora de imprensa (Andrea) consegue: blog do Jamildo, por
exemplo, mas é interessante focar nas propostas de 2009 e 2010 e só falar do PCC a
partir de abril. Nota paga nem sempre é tão lida quanto as intervenções na imprensa. O
descumprimento do protocolo tem sempre sido enfatizado; com relação aos números de
João Gomes, concorda, não importa a forma com que eles ajustam os impactos. Os
números devem ser apresentados ao Prefeito. Concorda em manter a pressão.
Paralisação incomoda mais, logo devemos intensificar, aumentar a participação. Propõe
intensificar a paralisação no atendimento, que pode incomodar mais. Aurimenes sugere
que todo mundo pegue ficha de atendimento. Evaldo concorda com a sugestão de
Aurimenes. O efeito da paralisação é maior. E na mesma linha acha que a assembleia
para votar greve deve convocar os não filiados mas esses não poderiam votar Acha que
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se deve tirar um indicativo de greve e aí poderia sair nota paga. Quanto ao PCC não se
deveria falar agora. Propõe criar grupos para visitar os setores com menor adesão. João
Gomes diz que se demorou muito a apresentar a proposta ao Prefeito. Propõe preparar
um material para os contribuintes esclarecendo a razão do movimento. Diógenes acha
que serviria também para alguns colegas. João Gomes sugere convite formal para os
colegas que não estão vindo às assembleias, que seria entregue pessoalmente. Temos
que pensar em nos dar um prazo para ver o momento de romper, na próxima
assembleia. Cristina acha importante o informe. Nós queremos uma resposta e não
queremos nos submeter ao tempo da PCR. O movimento está crescendo. Tem que
intensificar. Acha que se deve anunciar a greve e alternar assembleia e paralisação.
Jorge estranha não haver um contato com o Secretário para conhecer os números que
vão ser mostrados ao Prefeito. Deve se tentado um contato com o Secretário antes da
apresentação ao Prefeito. Alexandre diz que essa é a preocupação de toda a diretoria. A
divergência com o cálculo da ATC não existe mais. O problema é a forma de apresentar.
Há duas divergências: o IR e separar 2009 e 2010 nos impactos. Vai ser tentado um
contato com o Secretário. João Gomes propõe deliberar algumas ações e que a próxima
assembleia seja para tratar do indicativo de greve. Acha importante sair uma nota em
jornal. Deve ser aprovada a publicação de uma nota se for aprovada a greve. Diógenes
diz que o Secretário não é nosso interlocutor e que devemos exigir que o Prefeito nos
receba. Aurimenes lembra que o Secretário está fazendo o papel dele. Vamos fazer com
que o Prefeito nos atenda. Acha fundamental a nota explicando o descumprimento do
acordo. Evaldo concorda com João Gomes mas acha que se deve dar um prazo maior
para decretação de greve e a nota só depois de aprovado o indicativo. Alexandre
esclarece que só pediu audiência ao Prefeito por ofício e falta documentar mais.
Apresenta a proposta da mesa: que a assembleia da próxima terça feira seja para
deliberar o indicativo de greve. Jorge apresenta sua proposta: assembleia está marcada
para a quinta feira de manhã e reunião com o Secretário à tarde- propõe inverter:
assembleia na sexta e paralisação na quinta. E já faria o indicativo na terça próxima. Na
sexta se avaliaria a semana toda. Aurimenes observa que assim se cria um fato novo, o
indicativo de greve. João Gomes concorda com a inversão – indicativo de greve,
assembleia para discutir a data da greve. Evaldo lembra que os prazos estatutários
devem ser cumpridos. Em seguida foram colocadas as propostas em deliberação:
1ª – inversão da assembleia para 6ª feira e paralisação na quinta – aprovada por
unanimidade
2ª – 3ª feira próxima: assembleia para votar indicativo de greve – aprovada por
unanimidade
3ª – panfleto e convite para os colegas – aprovada por unanimidade
4ª - concentração às 9h e solicitação de ficha de atendimento – aprovada por
unanimidade
 5ª - comissões para irem aos setores – aprovada por unanimidade
6ª – nota no jornal –discutiremos na próxima sexta feira, já com um texto básico.
E como nada mais havia para discutir, a assembleia foi suspensa.


