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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 09/12/2009.

GESTÃO 2010/2011
_______________________________________________________________________________
A Assembléia foi aberta, em terceira convocação, às 10.00 h. O presidente iniciou com
os informes: a) convite para participar de reunião na Sec. De Administração sobre plano
de cargos. A administração contratou consultoria e vai se reunir com os vários sindicatos.
Sugere pesquisar a posição do consultor contratado em outros municípios onde prestou
os mesmos serviços, por meio da FENAFIM. Pede que os membros da comissão
participem; b) estamos sabendo que nenhuma capital fora Recife perdeu a gratificação
por tempo de serviço. Temos que recuperar. Proposta da PEC recupera, inclusive, o
tempo de perda. Entende que um dos trabalhos da comissão é levar essa discussão. Em
seguida passa a palavra a Socorro Alves, que dá alguns avisos pela comissão eleitoral;
quanto ao debate, foi comunicado a ambas as chapas- a chapa 2 já confirmou presença
– será amanhã, às 15 hs , Na sede da AFREM – um jornalista vai intermediar.
O presidente passa ao mérito, propondo um cartaz da operação padrão e a continuidade
da mesma. Esclarece que a nota de repúdio foi publicada na Folha de Pernambuco
porque pediu ao funcionário para cotar o valor em tamanho edital: foi informado que o JC
cobrou R$ 22.000,00 e o DP R$ 5.800,00, domingo, no caderno de economia. Por isso
foi feita a opção pela Folha. Não houve intenção de descumprir decisão de assembléia.
Pede que esta assembléia referende a decisão.
Jane solicitou análise sobre a operação padrão. Joaquim voltou ao assunto da nota de
repúdio e achou que vale a pena republicar, ao menos no DP. Galdino concorda, mas no
caderno de política, que é mais lido. Alexandre argumentou que em dia útil é mais
barato. Cássia concorda com Galdino, acha que a matéria é mais política.
A matéria foi colocada para deliberação e a maioria concordou com a republicação na
seção de política. Houve um voto contra.
Cássia propôs ver o preço do JC na mesma seção. Galdino acha que pode ser em
qualquer dia da semana. Por unanimidade todos concordam com a publicação em dia
útil. Ficou também decidido que se o preço for até R$1000,00 a mais, publica no JC,
entre terça e sábado, preferencialmente na quarta.
Passou-se à discussão sobre o cartaz da operação padrão. Jane acha que se devem
avaliar as ações antes de discutir o cartaz. Cristina propõe que se vote a feitura ou não
do cartaz.  Foi colocada em votação e todos concordaram com se fazer o cartaz.
Em seguida, foi encaminhado resumo da avaliação da operação padrão pelos grupos de
acompanhamento. Não recebemos nenhuma revisão da planilha. Betânia acha que deve
parar 1 hora e atender 1 hora. Cássia acha que alguns confundem paralisação com
operação padrão. Pede para focar o objetivo. Evaldo entende que operação padrão não
é greve. Se pode escolher entre atender ou fazer trabalho interno, mas não ficar parado.
Ficou combinado que se deve incomodar, afetando o mínimo a arrecadação. Cristina
chama atenção para a importância de a Administração saber. Fátima Rossiter diz que
trabalha na contramão do que se faz. No grupo de NFSE, estão respondendo de forma
mais criteriosa e demora mais. Isso atrasa, acumula o trabalho. Alexandre pede para
alguém mais da comissão de monitoramento já fazer revisão das ações como fizeram
Cássia e Fátima. Fernando Lins, pela GFT, informa que ficou decidido passar um e-mail
para informar o contribuinte que ele reclamasse da Administração. Isso ainda não foi
feito. O trabalho do projeto do setor automotivo que estava sendo desenvolvido, a parte
dele parou. Mas o outro colega não é sindicalizado e não parou. O atendimento por
telefone está sendo feito. Pessoal de processo não está atendendo telefone - informa
que só pessoalmente. Novos projetos pararam. Prosperino, pelo IPTU, informa que estão
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fazendo tudo dentro da legalidade, para atrapalhar. Manfredo informa que está sendo
feito.Evaldo indaga se o método está bom. Propõe uma reunião por semana e gerar o e-
mail para todo mundo. Ficou marcada a próxima reunião para quarta-eira às 9h. Foi
informado que o pessoal do ITBI está fazendo o combinado. Santa Cruz informa que a
GOAC está OK. Idem com a GOTM informa Harly. Adaucto diz que a GAC passou a
entregar certidões em 5 dias ao invés de no máximo 3. Karla diz que a GOCA está OK.
Quanto ao Conselho, temos que marcar para conversar com os dois da casa, Fábio e
Tereza. Cristina lembrou a importância de avaliar o resultado. Fernando Lins observou
que, como não houve questionamento por parte da Administração, então não está
incomodando. Evaldo informa que na Assessoria Jurídica não há prazo máximo para
resolução dos processos, mas estão tentando demorar o máximo. Fernando Lins diz que
o contribuinte tem que ser informado. Adaucto diz que, quanto à repercussão, tem
incomodado bastante a demora na entrega de certidões negativas e liberação de
empenhos. Há muita pressão. Exemplifica com o Bando do Brasil - a EMPREL liberou a
pedido de Ângela Weber. Jane diz que restituição não é para liberar e foi liberada. Márcia
ressaltou a importância de todos participarem, inclusive para preservar os setores que
incomodam mais. Galdino falou da distribuição de adesivos. Manfredo falou dos termos
do adesivo.
Foi colocada em deliberação a continuação da operação padrão por tempo
indeterminado. Aprovada por maioria – três votos contra.
Alexandre chamou atenção para o fato de não mais podermos fazer assembleias de
manhã, pois se esgotaram as 12 permitidas. Propõe encerrar as assembleias e se
necessário chamar de novo. Fernando Lins colocou que a maioria está de férias.
Prosperino acha que deixando em aberto dá mais agilidade. Evaldo coloca que
deveríamos fechar o ciclo.
Colocada em deliberação a manutenção da assembleia em aberto. Aprovada por
maioria, com uma abstenção.
Foi suspensa a assembleia.


