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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 29/04/2010.

GESTÃO 2010/2011

O presidente deu início à continuação da assembleia geral extraordinária aberta em
18/03/2009, dando os informes sobre os acontecimentos de ontem: ato conjunto contra o
percentual – participação na mesa de negociação dos servidores, onde foi comunicado
que o índice geral seria de 6,13%, não está mais pendente o restante de 1,47% que o
governo somou para efeito de vencimentos – projeto de lei deve ser encaminhado entre
os dias 5 e 6 de maio para a Câmara, para ser o aumento implantado em maio,
retroagindo a março – leu o ofício resposta do Secretário de Finanças ao nosso ofício
comunicando a decretação da greve – ontem, às 13h30m, o Secretário informou que
apresentou a nossa proposta com as simulações e o Prefeito autorizou a sobremeta
como instrumento. Lembrou que a sobremeta foi construída aqui. Informou que
negociação oficial só com suspensão da greve. Colocou o item dos 4% só a partir de
setembro, que o Secretário acha que se pode negociar a antecipação. A setorial poderá
ocorrer amanhã, dependendo da suspensão ou não da greve. Em seguida, passa a
palavra aos demais membros da diretoria e depois para a platéia. Albano colocou que a
greve é feita para se achar uma saída. Houve várias simulações mas só há negociação
com o movimento suspenso. Lembra que política é a arte do possível. Está convencido
que a proposta vem por conta do nosso movimento. Propõe não acabar com a greve
mas apenas suspender. Segunda-feira traremos a proposta e aí a categoria decide se
fecha ou não. A direção do Sindicato não vai referendar a proposta apresentada mas
negociar e tentar estender o mais possível os benefícios. Cristina lembra que a
suspensão não desmobiliza. Temos que pensar maduramente. Greve tem a hora de
entrar e de sair. Em seguida abre as inscrições. Santa Cruz diz que a categoria tem dado
exemplos de maturidade. A volta à greve propiciou avanço nas negociações. Observa
que o Secretário é um grande aliado nosso mas o Prefeito é centralizador. Luciene se diz
surpresa com a posição da categoria. A administração não tem resposta concreta.
Devemos negociar sim mas não com os parâmetros da administração. Cristina acha que
é importante que as pessoas defendam suas propostas. Temos que avaliar a caminhada
da categoria e da diretoria. O momento é de decidir, resgatar o respeito. Há que se
respeitar e seguir a decisão da maioria. Antônio Marcos entende que amadurecemos,
superamos com competência os problemas. Soubemos entrar e sair de greve sem
desmobilizar. Negociar é buscar entendimento, por meio de discussão e não de
confronto. Entende que, caso decidamos pela suspensão, creditar, até em respeito ao
Secretário, a confiança nele. Temos que tentar negociar. Não podemos apenas nos
desmobilizar. Vota pela suspensão temporária. Jane coloca que aqui é o lugar para se
dizer o que se pensa. Não vê ninguém dizendo que deve se unir. Acha que devemos
esticar mais um pouco a corda, pois nada mudou. Propõe ficarmos em greve até
resolver. Ana Julia resgata alguns fatos: a greve foi decretada por unanimidade, em
nenhum momento se propôs aqui a extinção da greve agora. Mas convém lembrar que
não estamos fazendo especialização em greve, que a greve serve para conseguir
alguma coisa, reunirmo-nos para avançar, sentarmos para estudar. A greve é por
aumento mas não podemos esquecer que do outro lado há a administração, que também
vai dizer o que ela quer. Não quer romper a corda. Por uma decisão inadvertida não
podemos correr o risco de perder tudo. Propõe suspender para negociar. Fátima Lima
entende que todos querem a mesma coisa. Sempre que se sinaliza que vai negociar nós
paramos. A solução única seria a sobremeta? Indaga por que não fortalecer a GSMF,
segundo proposta de Vânia. Acha que a posição da diretoria é amadurecida. Joacir tem a
posição de que é preciso negociar. Concorda com Ana Julia. A vida é batalha. Propõe
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suspendermos a greve. Clarice sugere sermos mais objetivos. Existe uma proposta. Se
suspendermos não significa que vai ser o que está posto. Há uma sinalização objetiva,
mas nada oficial. Voltamos à greve por não haver nada, mas agora já existe um
compromisso de pagar a sobremeta. Para conversar, temos que suspender, não é para
trabalhar com todo o pique, mas agir com inteligência e apresentarmos uma
contraproposta. Sugere até já apresentarmos a contraproposta nossa, para formarmos
uma opinião. O mais inteligente é suspender, ouvir a proposta e avaliar cada passo.
Celina é mais ou menos da opinião de Clarice. Suspender para ouvir é sinal de
maturidade e compromisso. Se a administração não tem compromisso, não temos que
fazer o mesmo. Só acha que tem que ter um prazo para resolver. Se não houver
resposta voltamos à greve. Carol fez um cálculo e é animador. Evaldo é a favor da
suspensão. Acha que foi bom ter voltado, e o momento não é igual ao que estava posto
antes. É difícil dizer o quanto. Só se pode simular a sobremeta. É semelhante aos
honorários dos procuradores. Acha que se deve suspender sem marcar prazo mas
reavaliar cada fato. Se acharmos que não satisfaz voltamos ao movimento. Acha que
voltamos mais fortes do que antes. Pela primeira vez fomos chamados para fazer
simulações. Antes só havia minutas de leis. Foi autorizado pela diretoria  a participar das
simulações. Lembrou da incorporação que se correu o risco de perder, pode ser perto de
0. Dezoito meses sem fazer a sobremeta e o saldo cresce. Celina esclarece que a
proposta dela é igual: favorável à suspensão e criar alternativas. Pedro fala de quatro
pontos básicos para negociar. Entende que a sobremeta não foi atendida. Rodrigo
discorda de que a ferramenta é igual à dos procuradores. A média é entre 300 a 600
reais. Acha que só escutamos até agora. Temos que já estipular parâmetros para levar
uma proposta melhor para o sindicato. Exemplificou com os 4% para antecipar. Temos
que negociar, avançar mais rápido, a diretoria tem que tentar já uma proposta melhor.
Rejane Maia gostou da colocação de Rodrigo, sermos objetivos e colocarmos no papel o
que faremos. Não confia. Galdino acha que temos que nos preocupar com fatos. Há uma
situação nova. Qual vai ser nossa postura diante dela? Estamos próximos do dia 30, na
mesma situação da outra suspensão. É importante, se dermos uma trégua para chegar
em algum ponto, temos que saber como vão ser as ações ao voltarmos. Na outra vez
soltamos o que estava represado. Mas dessa vez ganhamos experiência. Não defende a
administração mas acha que temos que entender a posição dela. Ajudamos a chegar nos
6,13%, nossa greve é influente. Temos que pensar. Respeita a decisão da assembleia.
Acha estratégico suspender mas planejando o que vamos fazer nessa volta. Fátima
Rossiter acha que a decisão de retomar o movimento foi acertada para se saber que
podemos retornar e pressionar  a administração. Mas precisamos avançar. Queremos
ver a proposta e para isso o melhor é suspender o movimento e na 2ª feira à tarde já
avaliar. Rodrigo diz que um colega foi no cartório de imóveis e o escrivão estava
preocupado e disse que os bancos também estão. Pede para ficar claro como vai ser a
suspensão. Vamos tentar que a setorial seja hoje. Temos que nos empenhar para
marcar para hoje. Ana Mary diz que importa o apoio dos aposentados. É salutar que
sejam colocadas as divergências. Não podemos perder a esperança. Fazer a nossa
parte, que é dar um crédito à administração. Concorda com Galdino em planejar as
ações nas suspensões. Lembra que precisamos resolver os cargos comissionados. É a
favor de suspender a greve, mas com planejamento. Joaquim argumenta que há um
ponto ótimo de greve e acha que esse ponto  não  chegou. Os números que se fala nos
bastidores estão muito distantes, precisaríamos esticar mais a corda. Acha  perigoso
aceitar que não se negocia em greve. Jane não acredita mais. Começamos pedindo
2.900,00 e hoje só tem um valor pequeno. A sobremeta não está sendo mostrada.
Lembra que o Prefeito vai viajar. Acha que a categoria não está madura. Paulo Araújo
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pede que Jane faça parte da comissão de greve. A administração quer nos impor uma
nova forma de fazer greve. O cenário é preocupante. O forum dos servidores decretou
estado de greve. Não é coerente sairmos da greve. Propõe que se suspenda a greve só
no dia em que o Secretário venha no Sindicato nos apresentar a proposta. Albano diz
que o movimento sindical não interpreta estado de greve desta forma. Cristina informa
que hoje as outras categorias estão em assembleia. Na mesa nós somos respeitados,
fizemos as contas para as outras categorias. A maioria das categorias já fez acordo.
Lembra que o Secretário não é nosso mas da cidade. Vê a sobremeta como uma
ferramenta. Lembra a UFR, a GSMF, que foram polêmicas. Vamos escutar a proposta.
Jorge Araújo entende que o momento pede que nos posicionemos. Todos temos o
mesmo objetivo, o caminho é que diverge. Entende que o momento é diferente do
anterior no aspecto da sobremeta, pois antes não estava certa e agora não é mais
dúvida, a discussão é como aplicá-la. Precisamos definir o valor mínimo interessante
para nós. Acha que tem que ir para a negociação com valores, avaliar a melhor
estratégia. É a favor de suspender até para avaliar a ferramenta. Já se demonstrou que
se pode voltar. Ana Júlia diz que não se consegue desde que entrou, emplacar as
conquistas de primeira. Greve é o extremo. Foi importante a participação da AFREM no
percentual geral de 6,17%, que no início era de 3,67%. Sua posição é de suspender e
negociar, acha que a tendência é que os mecanismos se aperfeiçoem. Suspende para
avaliar 2ª feira à tarde.
Em seguida foram as propostas colocadas em deliberação-
Proposta 1 : suspender o movimento, ir para a setorial se possível ainda hoje, ouvir a
proposta, apresentar contraproposta e reavaliar na 2ª feira à tarde (03/05/2010) .
Proposta 2: continuar a greve até quando vier uma proposta.
Aprovada a proposta 1, com 62 votos a favor.
A proposta 2 obteve 25 votos a favor.
E nada mais tendo a discutir, foi declarada suspensa a assembleia.


