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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 19/04/2010.

GESTÃO 2010/2011

Dando início à continuação da assembléia geral extraordinária iniciada em 18/03/2009, o
Presidente deu os informes sobre a reunião do dia 15/04/2010, 6ª feira. Deixou claro que
o objetivo da assembléia seria repassar o que ocorreu para a categoria e também para
dirimir dúvidas. A reunião contou com a presença da diretoria e da comissão de greve,
exceto Evaldo que está com problemas de saúde. O encaminhamento é que se a reunião
fosse boa continuássemos a trabalhar e negociando. Após a reunião tiramos o
encaminhamento de convocar a assembléia para a tarde para não adiar para a terça
feira. Haverá reuniões técnicas hoje e amanhã. Em seguida apresentou a contraproposta
do governo:

a. O item 1 atende à maior segurança, na avaliação do grupo de estudo;
b. Sobremeta: O secretário não conseguiu fechar a parte operacional da

sobremeta, pela formatação de hoje se o percentual fosse de 50% o valor a
perceber seria em torno de R$ 450,00/mês por pessoa;

c. A tabela também está certa. Temos que verificar se os procuradores vão ter o
reajuste geral na tabela;

d. Também está certa a liberação de um membro da diretoria, o único que
colocou empecilho foi Paulo Ubiratan;

e. O pleito dos ATF não foi ainda debatido pelo grupo de trabalho.

Depois, Alexandre mostrou a simulação da GSMF e lembrou que a proposta é que o
pagamento da sobremeta seja trimestral e não semestral, como proposto pelo secretário.
Foi apresentada uma planilha com a simulação do ganho linear. Em seguida passa a
palavra aos demais membros da diretoria e dos demais colegas participantes da reunião.
Ana Julia tem a impressão de que o resultado foi muito bom. Ressalta que todos
enfatizaram a importância do protocolo e a determinação do Prefeito de atender o que
havia de pendências. O Secretário apresentou proposta e se criou um grupo para
apresentar uma contraproposta. Colocou que, quanto ao reajuste automático, não foram
fechadas as portas mas também não houve sinal verde. Propõe que, já que o protocolo
não foi atendido na íntegra, deveríamos tentar colocar um leque de outras opções, para
contra-argumentar. Também tentar estender mais o que já está acertado. Na sua
avaliação pessoal, devemos ter criatividade e dar sugestões para o grupo de trabalho.
Prosperino acha a proposta pequena. Entende que deveríamos votar qual seria o mínimo
que interessa, o que deixaria a diretoria mais à vontade para negociar. João Gomes diz
que Ana Julia descreveu bem a reunião. Na sua opinião pessoal o secretário foi claro
quando disse que iria discutir sobre o protocolo. No decorrer das discussões surgiram
outros itens, inclusive a sobremeta. Sugere levar para a negociação a economia de 2
milhões por não incidir quiquênio. Lembra que estamos discutindo o que  Prefeitura está
nos devendo. Temos que conseguir mais. Se só vier o que está posto na proposta não é
ganho. Ressalta a importância das reuniões técnicas para estudar a contraproposta.
Pedro concorda com João Gomes. Acha que a sobremeta é modesta, pois seria um
instrumento para equiparar com os procuradores. Evaldo diz que o valor apresentado é
do ano passado, foi uma avaliação apertada. Concorda com João que tem que sair algo
mais. Explica que a simulação da incorporação é de R$2000,00 de impacto. A
ferramenta da sobremeta só leva 10% do incremento e os procuradores levam 20%.
Rodrigo diz que se encerra 2009, mas sobra 2010. Tem que se trabalhar um prazo para
isso. Acha que é razoável levar isso para a administração. Entende que a reunião foi boa
mas poderia ter avançado mais. Foi fechado o que já estava negociado, mas precisamos
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achar alternativas para ter mais. O saldo está subutilizado. Propõe uma alternativa: ir
pagando com o saldo. Albano acrescenta: além de salvaguardar o mecanismo. Joaquim
acha que devemos discutir em greve. Acha que a situação permanece a mesma. Temos
que estabelecer critérios para que a greve não seja em vão. Dar um prazo para negociar.
Entende que um dos ganhos é o respeito para a próxima campanha. Acha que a matéria
do jornal mostrou bem o incômodo que causamos. Jorge Araújo também entendeu que a
suspensão da greve seria só no dia da reunião. Mas a negociação é um processo, tem
que haver flexibilidade. Concorda com os colegas que a campanha fracassa se sairmos
só com a reposição salarial. Sugere aumentar o valor da GSMF, que acha mais
interessante e receberíamos todo mês. Celina coloca que não está satisfeita com os
resultados. Joacyr sugere informar à administração que a categoria não está satisfeita.
Jane diz que entendeu a mesma coisa que Joaquim quanto à suspensão da greve que
seria só por um dia. Indaga pelo fundo de greve, que ainda não foi descontado. Vânia
sugere ver valor em UPF para ser incorporado. Acha que não se deve criar nova
gratificação ma aumentar o limite e corrigir e não criar uma sobremeta. Antonio marcos
diz que o avanço foi tímido, mas houve. Indaga se ficou definido um calendário. Albano
esclarece que tem mesa de negociação no dia 22 e até o dia 30 a mensagem deve estar
na Câmara. Roberval pergunta se o que estamos pedindo é recomposição salarial e
acha que conseguimos avançar porque enfrentamos a situação e que queremos
aumento real. Fátima avalia que cometemos alguns erros. Também entendeu que a
suspensão da greve seria por apenas um dia e depois se decidia em assembléia. Não
discutiu na assembléia, mas se discutiu em reunião da diretoria com a comissão de
greve.  Não foi repassado o resultado da reunião para a categoria. Mas não entende isso
como dificultado. Albano fala que a nessa propõe que se insista na negociação até a
próxima 6ª feira para ampliar a proposta e voltaríamos na 2ª feira para deliberar em
assembléia.
Colocada a suspensão do movimento até a 6ª feira: aprovada por maioria com uma
abstenção.


