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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

DATA: 28/10/2010. 
 

GESTÃO 2010/2011 

 

Dando início à continuação da assembléia geral extraordinária iniciada em 18/03/2009, o 
Presidente explicou a razão do atraso, devido a um problema no data show. Deu os 
informes do andamento das negociações – em 26/10/09 os três secretários se reuniram 
e analisaram a parte financeira, inclusive a estabilidade financeira – pressão dos 
vereadores para a PCR conceder reajuste nos cargos comissionados, mas é mais 
impacto para o custo da despesa com pessoal. A reunião com o Prefeito não ocorreu por 
impossibilidade do mesmo, mas vai acontecer hoje à tarde, já com os estudo dos 
impactos. – em 27/10/09, reunião com os diretores da AFREM e procuradores. O 
secretário de finanças repassou detalhes desta reunião, se confirmando as discussões 
sobre o impacto financeiro. A pressão das duas categorias teria que ser junto ao 
Secretário de Assuntos Jurídicos para defender o pleito de sua categoria. Segundo 
Marcelo Barros, a posição do Secretário de Administração é neutra, mas defende o 
percentual de 1,53% para todos, enquanto a mesa pede 3%. Amanhã vai se reunir o 
forum dos servidores. A AFREM vai ser representada por Cristina e a presidente em 
exercício da Associação dos Procuradores também vai estar presente. O presidente do 
Sindicatão está lutando pelo aumento geral. Os Procuradores adiaram sua assembléia  
por não terem nenhuma resposta da administração.Ontem os secretários estavam em 
Aldeia, a pressão foi por telefone.Ficou acertado que seriam feitas assembléias das duas 
categorias no mesmo dia e que se produziria um documento conjunto. Em seguida 
colocou no data show um resumo das propostas dos grupos e a agenda que a diretoria 
organizou com as ações a serem implementadas. Galdino indaga qual a proposta dos 
procuradores, em caso negativo. Alexandre esclarece que eles querem fazer um trabalho 
conjunto, com intervenções no nosso trabalho, para incomodar em nível de 
gestão.Sugere uma agenda já para a próxima semana, tanto em caso de negativa como 
de envio: 
03/11/09 – reunião na Prefeitura para avaliação, no 2º andar; 
05/11/09 – assembléia 
06/11/09 – entrega de documento conjunto relatando a insatisfação, com a presença 
maciça das duas categorias. O documento também teria por objetivo agendar uma 
reunião com o Prefeito.  
Jane lembrou que a sugestão na última assembléia foi de entregar um documento. 
Alexandre justificou a não entrega por impossibilidade física. Como passar insatisfação 
se ainda não houve a reunião com os secretários? Entendemos que melhor um 
documento conjunto. Reconhece que houve falha na comunicação com a categoria. 
Sugere o dia 12/11 para assembléias das duas categorias, entrega do documento e 
aguardar uma semana pela resposta. Passou à discussão das ações. A diretoria acha 
que devem ser gradativas, sendo algumas em conjunto com a procuradoria. Teria que 
ser um movimento organizado, com um comando de ações, visando chegar a uma 
solução definitiva. Jane acha que no dia 03 deve ser levado o documento conjunto. 
Alexandre diz que vai haver a reunião do Prefeito e há três tipos de informação que 
podemos obter: Manda o projeto, não manda ou não dá resposta. Em qualquer das 
hipóteses, vamos continuar a pressão. O problema nosso é o envio do projeto e com que 
conteúdo. Luís Alberto pede para quantificar o valor do que vamos ganhar. Alexandre 
explica que seria: 5,53% da UPF, na GSMF  e na GPF, daria em torno de R$700,00 a 
R$800,00. Em janeiro se estima em 4%. Para o próximo ano, há também a sobremeta, 
que ainda não está certa, e seria para fevereiro de 2010. Pede a mobilização da 
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categoria e coerência em relação aos fatos que ocorrem. A categoria puxou o processo 
negocial. O Sindicatão está parado. Galdino lembra que há uma Portaria da Secretária 
Adjunta proibindo reuniões no local de trabalho. Alexandre informa que hoje, às 14h 
haverá reunião com o assessor jurídico, para tratar da liminar do desconto do IR sobre a 
verba de locomoção e a questão dos qüinqüênios após a emenda 19. Em seguida, o 
Presidente passou a expor as sugestões apresentadas para ações de mobilização. Foi 
então franqueada a palavra para os presentes. Cristina colocou que há dois tipos de 
confronto, o interno e o externo.Citou a EMPREL que está em operação padrão, tem 
força mas a repercussão é interna. Temos que pensar o que é melhor agora. Lembra que 
as ações são feitas pela categoria e não pela diretoria. Jorge Oliveira registra que o edital  
de eleição publicado feriu um dos prazos previstos no nosso Estatuto. A eleição é 
realizada 30 dias antes do fim do mandato. A assembléia eleitoral será convocada 45 
dias antes do pleito. O prazo da data da eleição não ocorreu. A ficha de inscrição não 
está disponível e não há regulamento eleitoral. Luciene disse que a assembléia eleitoral 
iria se reunir e já distribuir a ficha de inscrição. Quer que o associado receba e não há 
tempo hábil. Sugere prorrogar o prazo para inscrição de chapas. Discorre, em seguida 
sobre o projeto dizendo que está convicta de que não vai projeto algum. Informa que 
encontrou Romildo Gomes e perguntou como estava  e ele informou que tinha vindo falar 
com Soriano (secretário da SAJ) que disse estar sensível ao pleito e que vai trabalhar 
pelo projeto. Sugere que quem tem que romper somos nós e não a administração. Acha 
que o protocolo é prejudicial. Devemos já tratar da campanha de 2010. Temos que 
refletir qual o objeto da mobilização. Lembrou 2005, quando compelimos o governo a dar 
os 10%. Propõe que em 2010 a direção do sindicato tenha consciência de que se tem 
que agir de forma diferente. Rodrigo indaga para que se está brigando. Acha que o 
protocolo é muito genérico, sempre discordou. O prefeito recebe muita pressão e não vai 
deixar de atender a todos os servidores para nos atender. Talvez a mobilização esteja 
vindo tarde. Quanto à eleição, o edital fere o art. 43 do Estatuto mas na última já se fez 
assim. Propõe prorrogação para mais quinze (15) dias.Acha que tal proposta não fere o 
direito de nenhum associado. Socorro diz que a comissão eleitoral vai se reunir para 
resolver e pede para a proposta ser colocada por escrito. Joaquim ressalta que é preciso 
alguém que arregimente as pessoas. Acha que perdemos o bonde e que não vai nenhum 
projeto. A briga deve ser focada no próximo ano. Devemos voltar a pedir o que 
queríamos inicialmente e aí a categoria volta a se empenhar. Deve ser dado o sinal para 
conduzir. Evaldo diz que realmente o protocolo é genérico mas estamos cobrando o 
envio da minuta do projeto de lei que entregamos. Não acha que seja um ganho 
pequeno. Deixamos em segundo plano o PCC, que é o que vai nos aproximar de outras 
categorias. Ana Julia registra que as pessoas falam na assembléia, mas que fizemos 
várias assembléias para tratar do assunto Isso que estamos pleiteando foi decido em 
várias assembléias. Se é muito ou pouco, não interessa pois já foi decidido pela 
categoria, o momento de questionar já passou. Temos agora que ter mais objetividade. É 
cansativo. Sugere que outras questões extra pauta devam ser tratadas no fim da 
assembléia. Cristina informa que observamos todas as atas desde de 2000, mas vamos 
tentar resolver o problema dos prazos eleitorais. Tudo foi decidido em assembléia. Não 
sabemos se de outra forma teríamos conseguimos nosso objetivo. A raça com que 
jogamos é que vai servir para o próximo jogo. Estamos abrindo caminho. Rodrigo diz que 
pediu só prorrogação. Foi voto vencido nas assembléias mas continua pensando do 
mesmo jeito. Ana Julia diz que a condução foi porque vínhamos de um enorme desgaste. 
Evaldo discorda de mobilização constante. A relação com a administração é cordial, 
porque houve um acordo. Quebrado o acordo é que há que mobilizar. Devemos 
pressionar mesmo que não ganhemos. A operação padrão incomoda. Alexandre 
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esclarece que a diretoria vai trabalhar no dia 30 para manter todo mundo informado. 
Colocou em deliberação a agenda de mobilização, que foi aprovada por maioria, com 3 
abstenções.     
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