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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 01/07/2009.

GESTÃO 2010/2011
____________________________________________________________________________________

Márcia deu início à assembléia e passou a palavra para Cristina relatar os últimos acontecimentos e
a conversa com os vereadores.
Cristina partiu dos fatos da última assembléia – a interferência dos procuradores. Em seguida
passou a palavra para o presidente. O presidente passou a relatar os últimos acontecimentos da
manhã – conversa com o secretário da SEFIN. Esclareceu que foi retirado todo o projeto da SEFIN.
Falou da reunião na Câmara, que foi muito desgastante. Falou da matéria do Diário de PE sobre o
teto – preocupante. Proposta do Secretário – compromisso de mandar depois. Alexandre pediu uma
reunião hoje com os 3 secretários e com o prefeito para assinatura do protocolo com a presença de
2 vereadores, para vincular também o legislativo. Falta de força da categoria para bancar o projeto –
necessidade de muita habilidade - muito preocupado para não nos expor e arrancar o acordo até
setembro. O projeto está pronto, falta vontade política. Já começar operação-padrão para
demonstrar a insatisfação – propõe carta ao Prefeito com cópia para os 3 secretários – tudo foi
encaminhado para o Prefeito que tomou a decisão final. A diretoria propõe como estratégia –
construir um acordo que não seja prejudicado por outro Secretário. Já iniciar um processo de
pressão interna. O protocolo seria assinado na audiência com o Prefeito, na presença de 3
secretários e 2 vereadores. Diógenes sugeriu apresentar as propostas antes e a assembléia
concordou. O presidente passou a apresentar as propostas: - carta ao prefeito. – operação-padrão. –
audiência com o prefeito. –assembléia 3ª feira 07.07.2009. Abriu as discussões. Rodrigo –
aconteceu o previsto, as práticas são as mesmas. Razoável o início de operação-padrão. Indagou se
iria também a incorporação e Alexandre respondeu que sim. Sugeriu continuar a operação-padrão
mesmo com o protocolo, para fazer pressão e a assembléia de manhã. Jorge – decisão política de
mandar ou não um projeto. Bateu na necessidade de assembléia de manhã. A política é a mesma.
Protocolo é importante mas não resolve. É necessário se manter vigilante. Ana Mary – votou contra a
última proposta porque o importante é a incorporação. Os procuradores conseguem o que querem.
Não teria ido falar com os procuradores. Tem que tomar uma decisão que repercuta para o futuro.
Não devemos ter medo da imprensa. Maturidade para tomar decisões. Acha que operação-padrão
não dá em nada. Medidas seguras e extremas. Amadurecer as sugestões. Mais coisas além da
operação-padrão. Joaquim – vem acompanhando a negociação – retrospectiva: começamos para
não ter perda, agora zerou, tem que voltar ao que era. Assembléia de manhã para demonstrar
insatisfação. Operação-padrão não é para limpar o que está errado. Que o ganho seja igual para
todo mundo. A proposta inicial era incorporar tudo e mais a sobre-meta. Alexandre esclareceu que o
Secretário sugeriu ampliar a incorporação. Quando é que deve ser cumprido. Concorda que a
pressão tem que ser até ser aprovada a lei. Esclarecimento sobre o convite do Secretário hoje. Não
foi convite. \o secretário ligou para contar de ontem. Foi o presidente que pediu para falar com ele
antes, para tratar do protocolo. Sasaki – que grupo de procuradores tem tanto poder? Quer ver o
texto, pediu sinceridade com os associados. Alexandre esclareceu que ocorreu exatamente isso e o
colega não tem acompanhado pois nem vem às assembléias. Cristina – acha ótimo o colega vir mas
não é hora de acusações. Anderson – acha que se perdeu tempo. Pediu muito modesto. As coisas
não acontecem. Só iniciou a mobilização a partir de ontem. As pessoas não tem conhecimento.
Operação-padrão sem comunicar não é nada. Tempo anterior para comunicar às pessoas. Houve
falha de mobilização. Não aceita crítica de não vir para assembléia, pois deveria ser de manhã.
Celina – a diretoria tem mandado sistematicamente informe para todos. Quem vem à tarde está
preocupado. Diógenes – lembrar que houve 2 quebras de acordo. Se criar uma alternativa é dar para
trás? O Prefeito não quis bancar. Concorda com Joaquim, não há porque brigar por uma alternativa.
Voltar a proposta inicial. Alexandre conduziu bem e merece o nosso apoio, pois leva mais pancada.
Crítica deve ser respeitosa. Sta Cruz – estamos condenados a nos entender. Recebeu todos os
comunicados. A diretoria tem sido transparente e equilibrada. Deu exemplo de maturidade e o
rompimento do acordo foi por uma das partes. Favorável à volta à proposta inicial. Rosa – estamos
aqui para unir. Para desunir é melhor ficar em casa.
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Clarice – indaga quando vai ter o protocolo de intenções? Alexandre esclarece que hoje vai se reunir
com os secretários. Clarice – propõe que a proposta foi aprovada e tem que brigar para manter o
acordo. Não concorda em começar amanhã a operação-padrão. Só a partir de 3ª feira. Aurimenes –
a categoria é fraca porque a gente quer ela fraca. A desunião é melhor para o outro lado. Se une
para se proteger. Acha que tem que voltar a proposta inicial. Evaldo – lembrar que estamos
criticando a administração e a negociação deveria ser para o que foi acordado. Descumprir é se
igualar com a administração. Cristina – esclarece que volta a proposta inicial é retrocesso. Jonas –
todos no mesmo barco. Todos nós. Há que buscar a união para ser respeitado. Betânia acha que o
que foi acordado é melhor. Estudou com Márcio e Galdino e viram que ficamos igual aos
procuradores. em termo de possibilidade é melhor. É difícil perder a GSMF. Lídia – nós não estamos
nos respeitando. Tem que começar a se respeitar. Jorge – é relevante o respeito entre nós e o
espírito de construir e não trazer ranços do passado. Apelar para focar nas propostas, avalia
estrategicamente o que é melhor. Buscar uma proposta mais fácil de ser conseguida. Já temos algo
encaminhado. Devemos continuar nesta linha. Se zerar não há que falar em protocolo. É incoerente.
Buscar o que foi negociado. Fátima – promover a participação de todo mundo, tentando romper o
medo de se expor. Perda de tempo buscar responsáveis, o que aconteceria se fizesse diferente.
Queremos assumir nossa responsabilidade. Tomamos decisões de assembléia e temos que
defender a posição. Quanto a proposta é mais fácil defender o acordo, para manter o discurso.
Sugere que deve ser pela ordem. Jane - a gente ainda não tem nada? Tem 4% no vencimento. A
gente não conversa com o bandido. Não tem nada certo. Temos que pensar num plano B, o que
fazer de concreto se o Prefeito não cumprir o acordo. Alexandre explicou a proposta que foi
acordada com a diretoria. Lembra que na inicial não tinha projeto de lei. Adriana – o acordado com
efeito a partir de julho. Sasaki – data base 1º de maio, manter 1º de maio. 2a feira estava tudo certo,
segundo a diretoria. Acho que prevalece o voto. Ana Rita – estamos no mesmo barco, se nesta não
se une, não se consegue nada. É fraco porque quer. A administração acha ótimo. A proposta não
pode retroagir é questão de ética. Partir daqui para frente. A arma para briga depende do adversário.
Rodrigo – Solução intermediária, partir do que foi acordado e foi votado em assembléia. O que pode
é ampliar. A sobre-meta não está muito clara. Tem que partir dela e procurar melhorar. Jorge – não
concordo com a linha de Evaldo. A proposta acordada é melhor. Carta ao Prefeito, o texto está bom.
Dá publicidade à operação-padrão. Matéria paga no jornal avisando a operação-padrão. Jornalista
ouve o outro lado. Por isso matéria paga é melhor no sábado. Operação-padrão funciona e
incomoda. Criar uma comissão das gerências para discutir a operação-padrão. Minuta do projeto de
lei deve ser divulgada para esclarecer. Devemos interagir. Não se pode ficar premido pelo relógio.
Que se continue a assembléia amanhã se não der tempo hoje. Joacyr – o maior poder de uma
categoria é a assembléia. Apelo pela unidade. Diógenes – defende a primeira proposta, quanto ao
protocolo quem sabe o que vai mudar? É forma de adiar. Centrar esforços na aprovação. As ações
devem ser iniciadas. Operação-padrão comunicada. Propõe assembléia amanhã para iniciar as
discussões sobre operação – padrão. Estabelecer um calendário de ações. Ana Mary – conveniente
toda categoria marcar presença na assinatura do protocolo. Indaga se o acordo não foi agora. Josué
– tem que esperar até agosto. Prosperino – eleição tem 2 barcos. O que perde passa para o outro.
Essa administração não é uma continuação da outra. Não é tão fácil para o Prefeito aprovar na
Câmara. Os diretores sabem o “timing” do que está acontecendo. Tem que dar o crédito para a
diretoria eleita. A gente tem força para o opositor. Se não tem força vai devagar. Se der crédito tem
direito de cobrar. Se queimamos este secretário, pode vir um pior. Não fazer de forma açodada. Luis
Alberto – acordo é quando cada um cede um pouco. Hoje só estamos pedindo. João Batista – os
ATF sempre são preteridos. Consegui para o grupo deles na Câmara. Sabe que foi um grupo de
vereadores contra os procuradores. Nós fomos boi de piranha. Temos que ter consciência das
dificuldades e dar um crédito de confiança a esse secretário. Acho que devemos brigar pelo
protocolo e só fazer operação-padrão após setembro. Evaldo – protocolo de intenções é acordo
coletivo. Ao assinar suspende o movimento. Boa idéia de Jorge, incomoda muito assembléia de
manhã. Temos direito a 12 por ano. Vamos precisar delas em agosto. Sugere usar agora com
parcimônia. Socorro – diante da fala de João Batista, tenho que reavaliar, rever as estratégias.
Alexandre – todos se posicionaram. Sugere 2 deliberações: acordo ou volta para inicial. O protocolo
só se for luta pela proposta acordada, pode tentar melhorar.
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Já tem projeto de lei pronto. Em votação 4 votos contra e 1 abstenção. Prosperino sugere um voto
de confiança ao secretário de Finanças. Proposta da diretoria 5 votos contra e 1 abstenção.
Operação-padrão a partir de 08.07.2009. Reunião amanhã para operação-padrão. Cristina – a
diretoria estará na PCR, as pessoas se preparariam para começar as ações. Contra 2 abstenção 2.
Voto de confiança.


