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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

DATA: 25/03/2010. 
 

GESTÃO 2010/2011 

Dando início à continuação da assembléia geral extraordinária iniciada em 18/03/2009, o 
presidente deu os informes: 

 Sindifisco – moção de apoio. 
 Desconto imposto Sindical – procuradoria conseguiu suspender a liminar – quanto ao 

mérito, se descontar, deve ir para o Sindicato a parte devida e ver uma forma de devolver 
ao associado. 

 Matéria do Diário de Pernambuco: entrevista de Alexandre. Tirou o foco do quadro 
fazendário 

Solicitar a Dr. Roberto Pimentel a viabilidade jurídica de uma ação cautelar, para não ter corte 
abaixo de R$ 17.000,00 – o advogado entende que a ADIM deve ser julgada procedente mas 
pelo trâmite, sem pedido de liminar, teria que se  aplicar o teto. Vai tentar que o Sindicato entre 
como amicus curiae. 

 A PEC estadual é parte da negociação do Sindifisco. 
Jane levantou o problema dos não filiados. O Edital foi para todo mundo, de acordo com a 
posição do advogado na assembleia passada. Tem que se ter cuidado com a possibilidade de 
declarar ilegalidade por conta da participação dos não associados. Roberto Pimentel disse que 
podia. Veio um parecer com todas as colocações. Pediu para o advogado comparecer. O parecer 
é do escritório. A posição da mesa é de discutirmos todos juntos. O mais importante é a união. 
Em seguida o presidente passou a tratar da Campanha Salarial: 
 

 Reuniões de monitoramento - problemas pendentes por conta de nossa paralisação. 
 Reunião setorial: Secretario – Ângela Weber – Fernando Nunes – Henrique Leite – Paulo 

Ubiratan – Diretoria – Antônio Marcos – Reunião hoje para definir o valor disponibilizado 
para a Campanha de 2010 – Finanças – Administração – Governo – Saúde –Educação.   

 Sexta-feira: reunião com o secretariado. Ontem não sinalizaram com nada concreto. 
Insistimos na questão de 2009 e não foi dito pelo Secretário de Administração  nada 
concreto. Indagamos se havia alguma dificuldade. O Secretário de Finanças apresentou 
toda a pauta - adotamos uma dinâmica diferente:  iniciamos a campanha antes e com a 
nossa pendência, presa a um protocolo com importância política. Enfatizamos que não 
abrimos mão de 2009. Dia 30/03 é o dia limite de decisão do Prefeito sobre o índice geral 
e após o dia 30 as setoriais seriam fechadas -  pré-agendamos reunião para o dia 31 - 
temos que analisar a contraproposta independente do que vamos fazer para pressionar 
(decisão de hoje). 

Albano colocou algumas situações na reunião. Ressaltou que a reunião foi tensa. Garantiram a 
retroatividade para março e o projeto vai na 1ª quinzena de abril. A pressão tem que continuar: 
manhã seria dia normal e deliberamos aqui o que fazer depois – a Administração não quer dar 
prazo, a nossa agenda atrapalhou a agenda deles. 
Cristina informou que indagamos das setoriais, se estão para fechar e os secretários 
responderam que não. Entende que estamos botando pressão. 
Ana Julia diz que Fernando Nunes começou colocando o problema do corte, mas nós rebatemos 
e ele calou. O Prefeito disse que não quer negociação se estendendo até o fim do ano. Os 
Secretários de Finanças e Administração disseram  que a proposta é factível e que a reunião de 
hoje é para o Prefeito fixar parâmetros para todas as demandas. A definição de números só será 
repassada às categorias na mesa.   
Santa Cruz: dá o testemunho do empenho da Presidência. 
Antônio Marcos: deu a sua percepção da reunião – ganha quem for mais forte. 
Rodrigo coloca que vêm se repetindo há muito tempo, mas nada se resolve - deve haver uma 
mudança de postura com relação às datas. Acha que não se pode dar passos para trás. O 
parecer do advogado é político. 
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Aurimenes acha que estão enrolando mais uma vez – temos que ser mais contundentes, não 
transferir a responsabilidade de uma categoria para o presidente do momento, caso contrário não 
tem categoria. 
Diógenes lembrou a importância dessa assembleia, todos os colegas da GFT estão presentes. 
Estratégia da administração de pedir para suspender a greve, pois negociação com greve pode 
ser feita. Não pode ser dado nenhum passo para o lado nem para trás. 
João Gomes lembra a fala de Santa Cruz – chegou numa etapa que já não incomoda muito, o 
protocolo seria a grande vitória.  Secretário não se sentiu incomodado com as paralisações. 
Márcia colocou que o Secretario de Administração dizer que as paralisações não estão 
incomodando é o mesmo que a Administração admitir que estão incomodando. Estamos no 
caminho certo. É preciso maturidade, para decidir e seguir em frente. 
A Assembleia foi convocada para decidir a data da greve. O aumento dos auditores do Estado 
está nos jornais. Delegados de policia ameaçaram fazer greve e saiu o aumento.  Por que 
podemos fazer paralisações e não greve? Que medo é este da palavra greve? . A proposta é 
greve. 
No dia 30 vai ser anunciado o índice geral. 
Continuemos até 31 as paralisações e deixamos para decretar a greve no dia 06 de abril. 
Dia 05 assembleia para definir greve. 
Joaquim pede para todos votarem fechado. 
Albano – apresentou a proposta da mesa, como foi pedido. A proposta foi colocada na tela: 
 
Colocado em deliberação, foi aprovado o estado de greve, por unanimidade. 
 
Proposta: 
 
30/03 – Paralisação / ato publico às 14horas / acompanhando reunião da mesa 
31/03 – manter a agenda da setorial, às 17horas. 
05/03 – Assembleia para avaliação 
06/03 – Greve Geral 
Colocada em votação: aprovada por unanimidade. 
   
Rodrigo acha que as reuniões nada avançam. Devemos ter um calendário independente - Edital 
Greve (Início) - Questão Jurídica? Daqui para frente é tudo ou nada. 
Diógenes parabeniza a diretoria pela mobilização. Acha que se devia publicar uma nota técnica. 
Como nada mais havia para deliberar, foi suspensa a assembleia até nova convocação, sendo 
lavrada por mim, Márcia Montezuma Batista Belo, a presente ata. 
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