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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

DATA: 26/04/2010. 
 

GESTÃO 2010/2011 

Dando início à continuação da assembléia geral extraordinária iniciada em 18/03/2009, Alexandre leu 
a convocação da última assembléia e passou a informar sobre a reunião setorial, realizada na sexta-
feira, 23/04, focando, principalmente, no item da sobremeta. Em seguida detalhou o comunicado 
enviado após a setorial, juntamente com a convocação do fórum dos servidores (ofício da CUT). 
Continuando, passou a discorrer sobre os pontos já acordados com o governo e os que ainda estão 
pendentes. Propôs adesão à paralisação da CUT, no dia 28/04/2010. O presidente leu e comentou 
nota de esclarecimento, ofício da CUT, protocolo indicando itens que não foram atendidos e 
informando que o que não diz respeito ao fórum está acertado (liberação de dirigente). A associada 
Jane solicitou que fosse explicitado em valores o que foi acertado. Foi dada a palavra ao membro da 
comissão de greve João Gomes que passou sua impressão sobre a reunião. Fabiana colocou que, 
segundo o Secretário, a sobremeta já havia sido conversada com o Prefeito que pediu mais 
esclarecimentos. O Secretário ficou de apresentar para o Prefeito com mais clareza. Ela acha que o 
Secretário acredita na sobremeta. João Batista prestou mais uma vez esclarecimentos sobre os ATF, 
que, desde 2006 são prejudicados. Lembrou que Alexandre, na penúltima reunião passou ponto por 
ponto da pauta. E dos ATF só não estaria certo o nível superior. Também repetiu a afirmação do 
Secretário de Administração de que, se estava no protocolo seria atendido. Cristina alegou que  
comissão de greve é para aglutinar, tornar o grupo mais representativo. Mas tem passado a 
impressão de que esta foi criada para fiscalizar a direção do sindicato. Rodrigo colocou a dificuldade 
de se saber o que está certo, pelo próprio formato das reuniões. Acredita que os pontos foram 
atendidos, mas é cético. Diógenes pergunta sobre os R$ 1.500,00 . Rodrigo não achou que havia sido 
negado mas que havia um problema de constitucionalidade. Ana Julia esclarece que colocou o 
assunto mas o Secretário não respondeu. Galdino pediu esclarecimentos sobre a incorporação e 
Rodrigo esclareceu.Acha a sobremeta importante. Sugere voltarmos a focar na assembléia. 
Comunica que está saindo da comissão de greve. Ana Julia diz que não participou da reunião de 2ª 
feira mas participou da do dia 16 e das reuniões técnicas. Propõe colocar os 4% para setembro, mas 
reajustado. Devemos cobrar um documento por escrito do Secretário. Evaldo informou que a reunião 
de 6ª feira já começou com Marcelo Barros dizendo que deveria acabar logo. Centrou na sobremeta 
e, no fina, arrancamos um check list E conseguimos que ele colocasse em setembro para diminuir o 
impacto.Gostou da sugestão de Ana Julia, como alternativa. Aumentar a quantidade de UPF não lhe 
parece a melhor alternativa, pois tira o discurso de que não tem impacto. Cristina esclarece que a 
briga é para não incidir nos qüinqüênios. João Gomes pergunta se não seria mais factível. Evaldo diz 
que a sobremeta está pronta. Fátima Rossiter concorda em continuar participando da comissão mas 
para somar. Pede que não repitamos os erros. Foi importante demonstrar ao Secretário a insatisfação 
e que não há solução sem a sobremeta. Encerradas as inscrições passamos aos encaminhamentos. 
Albano esclarece que a proposta da mesa se adequa á do fórum dos servidores: amanhã paralisação 
parcial e no dia seguinte paralisação junto com o fórum, no dia da mesa geral. 5ª feira assembléia, 
com ou sem greve, a depender do resultado. Joaquim pede que, antes de votar, se equalize o que 
está sendo apresentado de sobremeta. Jane quês saber o que está certo e o que não está.Alexandre 
apresentou uma simulação dos ganhos que estão certos. Depois colocou a sobremeta. Evaldo 
explicou os valores. Foi esclarecido que é previsão, a sobremeta não pode ser calculada exatamente. 
É um prêmio. Alexandre pergunta se há mais alguma sugestão. Jane indaga se vão ser abertas as 
discussões. A resposta é que as discussões estão abertas. Jane diz que não está satisfeita com os 
valores, acha que é o momento de se mexer mais. È o momento de decretar a greve. Tem o 
problema da produtividade dos externos. Propõe entrar em greve até o problema da sobremeta ser 
resolvido.Rodrigo quer participar do movimento mas tem o problema da produtividade de abril. 
Conseguimos a metade do que pedimos e falta a outra metade.Indaga sobre as alternativas. Acha 
que é hora de jogar todas as alternativas na mesa. Josué lembra que a greve estaria suspensa para 
ampliar as conquistas. Propõe o encaminhamento de ver se se aceita ou não o que foi acertado e se 
não decreta a greve. Alexandre explica que a proposta é decretar a greve, mas a partir da 5ª feira, 
para acompanhar o fórum. Cristina lembra que as setoriais seriam até 2ª feira e 4ª feira teria a 
resposta final. Os servidores vão parar geral na 4ª. Acha que a greve está suspensa e o prazo é 4ª 
feira. Albano explica a proposta da mesa. Rodrigo acha que devemos decidir aqui se a assembléia 
seria de manhã, já em greve. Joaquim coloca que a proposta não contempla os quatro itens, logo a 
greve está decretada. Acha que ainda não estamos causando incômodo. Ana Julia diz que a 
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apresentação da sobremeta não significa que abandonamos os outros itens. Acha que deve solicitar 
uma resposta formal do Secretário. Mas quanto à estratégia, acha mais lógico seguir o geral.Rejane 
Dhalia acha que o Secretário não apresentou proposta nenhuma. Rosa entende que não houve 
ganho. Antonio marcos não quer perder a dignidade. Pede a participação de todos. Aurimenes coloca 
que 2009 estaria tranqüilo e que devemos negociar 2010. Se não há nada concreto, estamos em 
greve.  Rejane Dhalia entende que a única coisa concreta são os R$630,00. Acha que os 
aposentados não devem votar quando se trata de decretar greve.Deveriam se abster. Cristina 
ressalta que a categoria é um todo. Põe á disposição o desconto do salário para o fundo de greve. 
Gisele diz que se aposentou por motivo de saúde. Já pensamos em criar um fundo de greve. Acha 
que o aposentado deve ter uma participação ativa e dar apoio a quem está trabalhando. Acha que os 
colegas têm direito de se pronunciar.Fabiana propõe encerramos as discussões. Jorge Araújo acha 
estranho pois suspendemos a greve para negociar. Tem que decidir se volta para o estado anterior ou 
seja, greve e não paralisação. Nosso movimento foi feito independentemente do fórum dos 
servidores. Joacir diz que nosso corpo fala e a palavra é o complemento. Importante é a confiança. 
Pede que pensemos muito antes de tomar uma decisão. Ana Julia acha que todos devem votar 
porque o aumento repercute para todos. Celina elegia Joacir. Alexandre quer deixar claro que não 
estamos de acordo com a proposta da Administração. A resposta é que não aceitamos. A agenda do 
fórum é um referencial para não se perderem as discussões setoriais. A maioria decide mas temos 
que pensar. A Administração ainda não disse não e não estamos abrindo mão da sobremeta nem dos 
outros itens. A vontade da maioria vai ser respeitada e executada.  
Em seguida foram colocadas as duas propostas: 

1- Já estamos em greve a partir de hoje; 
2- Paralisação das 9h às 13h, amanhã, paralisação 4ª feira junto com o total dos servidores e 5ª 

feira volta à greve, com assembléia de manhã. 
 
Colocadas em votação: proposta nº 1- aprovada por maioria; proposta nº 2 – rejeitada com18 votos a 
favor.  
Abstenções- 4. 
Ficou marcada Assembléia na 5ª feira ás 8h30m, na sede da AFREM SINDICAL. 
E nada mais tendo a deliberar, foi a assembléia suspensa, sendo lavrada a presente ate, que via por 
mim, Márcia Montezuma Batista Belo e pelo Presidente assinada. 
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