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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 19/03/2010.

GESTÃO 2010/2011

Dando início à continuação da assembléia geral extraordinária iniciada em 18/03/2009, o Presidente
analisou a agenda cumprida desde o dia 15/03 do corrente, concluindo que as paralisações
incomodaram. Quanto ao problema do teto, informa que falou com Ricardo Sampaio para agendar
reunião interna com os procuradores designados para a defesa. Há obrigatoriedade de atualização do
salário do Prefeito, prevista em lei, mas esse não é nosso foco. Informou que uma federação
conseguiu liminar em mandado de segurança para desconto do imposto sindical; mandamos cópia
para nosso advogado. A procuradoria pediu para não ser feito o desconto e caso seja feito, que seja
respeitado o direito dos sindicatos organizados. Passou a avaliar os dias de paralisação: percebe que
a cada dia tem diminuído o número de participantes, poucas pessoas retiraram fichas de atendimento,
como tinha sido deliberado, a panfletagem foi feita mas tem que ser mais organizada. Jane ponderou
que 9h não é um bom horário para retirar fichas pois a maioria dos contribuintes já pegou suas fichas.
Temos que avaliar se poderia ser mais cedo. Alexandre diz que estamos sensibilizando as pessoas,
foi feito convite convocando os colegas. No dia da reunião da mesa temos que estar de camisa preta
para dar mais visibilidade. Outras categorias não estão mobilizadas. Falou da proposta dos
procuradores que seria de criar uma gratificação em torno de R$6.000,00, deduzidos dos honorários.
Em seguida fez uma análise do que foi discutido na mesa. O dia 30/03 é a data limite para definir o
índice geral. As pautas setoriais, inclusive a nossa, serão analisadas a partir da próxima semana. A
nossa discussão passaria a se vincular ao prazo da mesa. Foi informado que teremos uma reunião
com o Secretário às 13h30m, mas já sabemos que ele não apresentou para o Prefeito ontem os
números mas garantiu que vai apresentar hoje. O Secretário já tem o montante do que a Prefeitura
dispõe mas não quis adiantar para nós. O levantamento da nossa participação na folha caiu para 8%,
é um número para contra-argumentar. Colocamos que a pauta de 2009, para nós, já estava acordada.
O Secretário, indagado, afirmou que vai defender o todo. A data da setorial, pedimos que fosse na 2ª
ou 3ª próximas, mas ele não quis fechar. Vamos insistir para 3ª ou 4ª feira, oficializar. Em seguida foi
franqueada a palavra, tendo o presidente sugerido que os presentes façam uma análise da
paralisação e da audiência com o Secretário. Galdino indaga do imposto sindical. Alexandre responde
que já foi feito edital mas não conseguiu saber a posição da administração sobre o assunto.
Reafirmou a posição do Sindicato de não cobrar. Joaquim sugeriu focar no essencial, na necessidade
de dar um passo além. Diógenes entende que a sobremeta já estaria na pauta de 2009, havia um
acordo verbal e faria parte do projeto de lei. Se não temos resposta, não há porque recuar. João
Gomes acha que imposto sindical e teto não são problemas nossos. O momento é de dar um passo
adiante. Também entende que a sobremeta já estava em 2009. Alexandre interrompeu as falas para
ouvirmos o advogado Roberto Pimentel, que, em primeiro lugar, esclareceu que a greve deveria ser
notificada em 48 horas, aprovada em convocação específica por assembleia extraordinária, para se
ter certeza da decisão da categoria. Tem que ter uma pauta de negociações razoável e ser deflagrada
só após esgotadas as alternativas negociais. A lei sugere uma comissão de negociações como forma
de assegurar a legalidade do movimento. Prevê fundo de greve e liberdade de comunicação. Veda
ofensa à liberdade das pessoas. Há suspensão de contrato de trabalho, repercussão em possível
corte de ponto é polêmico. Há forte tendência dos Tribunais, inclusive o de Pernambuco, de manter a
remuneração. O objetivo é incomodar. A administração pode cortar ponto, desde que prove a
ausência do trabalho – uma ação preventiva estaria hoje esvaziada. Comprometeu-se a manter um
monitoramento junto ao poder judiciário. Entende que só uma ameaça de corte de ponto já
possibilitaria uma ação. Há que ter objetivos claros e muita cautela. A gradatividade é muito
interessante. O prazo é de dez dias . Em seguida os presentes apresentaram dúvidas: Rodrigo
perguntou qual a situação dos não filiados, se teriam direito de votar. Roberto Pimentel respondeu
que a greve é da categoria e o filiado tem prerrogativas mas em caso de greve deve ser aberta à
categoria como um todo. Ressalta que a representação sindical é da categoria .Quanto à adesão à
greve, é um ato pessoal, não se pode obrigar nem mesmo os que votarem a favor. Evaldo pergunta
qual o risco do comissionado. O advogado acha que a relação é de confiança e que ele só pode ser
penalizado se causar dano à administração. Deve avisar que está em greve e aí rompe o vínculo.
Evaldo pergunta ainda se a comissão de greve seria composta pela diretoria. Roberto responde que
não há restrição legal, apenas tem que ser da categoria. Diógenes indaga do caráter emergencial.
Roberto responde que quando a administração coloca que a data limite é 30/03, podemos usar isso a
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nosso favor, foi dado o motivo. Cássia pergunta se é conveniente fazer greve antes do dia 30 e ainda
sobre o problema dos internos que têm atribuições e dos externos que têm que cumprir produtividade.
Roberto não acha conveniente do ponto de vista jurídico fazer greve antes do dia limite, pois é o
último mecanismo de luta. Seria banalizar o instrumento. Fernando Lins pergunta se as paralisações
poderiam caracterizar greve e ele diz que não. Jane pergunta o que é indicativo de greve. Márcia
responde que o indicativo é um alerta, uma advertência e que a paralisação é menos que o indicativo
de greve. Antonio Marcos fala do constrangimento da autoridade para quem alguém trabalhe. Roberto
diz que também é ilegal só é difícil de provar.
Encerrada a participação do advogado, voltamos às discussões.
Evaldo quer discutir hoje o cronograma semanal, mesmo que se possa eventualmente mudar. Sugere
que se alterne assembléia com paralisação, como foi feito nesta semana. Pede mobilização, lembra
que greve é sacrifício. Rodrigo diz que sempre há adiamento de datas, logo, a decisão não deve ser
influenciada por essas datas da administração. A reunião com o Secretário sempre é no dia seguinte.
Acha positiva a participação de Ângela, pois é mais clara. Pede que se encaminhe ofício para que a
setorial já seja na 2ª feira. Quanto às paralisações, ressalta a dificuldade do pessoal externo. Cássia
acha que temos que fazer uma avaliação adulta para correr o mínimo de risco. Cristina indaga até
quando vamos ter fôlego. Temos que avaliar. O recado foi de priorizar as categorias com pendências
de 2009. Acha que a lei vai mais ou menos no dia 15/04. Só devíamos fazer greve quando tivermos a
contraproposta. Diógenes cobra notas na imprensa e fala da inegociabilidade da pauta de 2009.
Pergunta qual a posição da diretoria e elogia o advogado. João Gomes fala do calendário. Acha que
devemos deixar aprovado o calendário, com a possibilidade de rever, se for o caso. Propõe que na 3ª
se discuta o calendário, se coloque nota no jornal com convocação da categoria para 3ª feira. Cristina
propõe paralisar na 2ª, 3ª e 4ª e assembléia na 5ª, pois vamos ter mais elementos . Também propõe
reforçar as paralisações e decidir com mais dados e com a maior presença dos externos, já que
encerra o trimestre.
Diógenes propõe que sejam feitas assembléias de 4ª a 6ª feira. Em seguida foram postas em
deliberação as propostas:
Proposta 1– paralisação na 2ª, 3ª e 4ª feiras e assembléia na 5ª feira – 30 votos a favor;
Proposta 2 – assembléias em todos os dias a partir da 4ª feira: 14 votos a favor;
A proposta 1 foi aprovada. Houve uma abstenção.
Quanto à nota sobre resumo da campanha, Diógenes acha que deve constar que o Prefeito
descumpre a lei na questão do Plano de Cargos, que deveria estar pronto desde 31/12/2009 e
também descumpre o protocolo. Ana Julia lembra que foi decidido não colocar o Plano de Cargos,
para que a administração não pegue o gancho.
Colocado em deliberação o conteúdo da nota:
Proposta 1 – apresentada por Diógenes: nota clara dizendo que o governo descumpre a lei , quanto
ao plano de cargos e descumpre o protocolo – 17 votos a favor
Proposta 2 – apresentada pela mesa: nota deve tratar apenas da campanha salarial, falando do
descumprimento do protocolo -  aprovada com 20 votos a favor.
Colocada em deliberação a pauta da assembleia da 5ª feira:
 Proposta :  a assembleia decidirá se decreta greve e já se vai fazer o edital de convocação –
aprovada por unanimidade.
.


