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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 13/11/2009.

GESTÃO 2010/2011
________________________________________________________________________________

A Assembléia foi aberta, em terceira convocação, às 10.10 h. O presidente iniciou
pedindo desculpas pelo atraso e explicando que o objetivo da assembléia é esclarecer os
acontecimentos: a) criação de comissão suprapartidária de vereadores; b) reunião com
as categorias com pendências da negociação de julho; c) acordo de retomada de
negociações em outubro quebrada; d) reunião da Diretoria do Sindicato com os
Secretários de Finanças, Governo, Saúde e o adjunto de Administração com o objetivo
de cobrança de um posicionamento da Prefeitura. Foi constatado pela diretoria que o
nosso projeto está consolidado, mas a dificuldade é que não pode ir só. Não houve
resposta conclusiva. Albano informou que foi fechada a seguinte agenda: se trabalha
com duas datas, 12/11 e 18/11 – os vereadores já informaram que pode passar dessas
datas se o Executivo quiser. O prazo de 18/11 é fatal para projetos da Câmara, mas para
os do Executivo não. A última conversa foi na última quarta-feira.
Alexandre informou que estão ajustando os projetos das outras categorias e no dia 16 vai
haver nova reunião com a comissão de vereadores, representantes das entidades e
governo, que deverá ser conclusiva.
Joaquim indagou se o Prefeito participa.
Alexander respondeu que em princípio não. Vai tentar na próxima semana a audiência já
solicitada, juntamente com os procuradores. Informou que foi feito o oficio comunicando
que estamos em operação padrão. Sugere já iniciarmos alguns procedimentos de
operação padrão.
Jane disse que e deveria repensar se esse é o momento de operação padrão ou se já se
deveria partir para algum tipo de paralisação.
Evaldo respondeu que algumas ações demoram, outras não, tais como demanda na
cobrança, certidão negativa. Sugere focar mais nessas áreas.
Janine tem duas perguntas: a) qual o sentimento da diretoria quanto ao problema b) a
conversa com os comissionados
Cristina acha que a questão deve ser discutida primeiro. Quanto ao sentimento do grupo,
sugere ouvir também Galdino e Santa Cruz, que participaram da reunião com os
Secretários. Acha que a PCR rompeu o acordo, não nós.Se vai sair alguma coisa, é uma
incógnita. É hora de fazer pressão, mesmo que não saia nada, já vale para as próximas
negociações.Os vereadores estão insatisfeitos com o não atendimento de suas
demandas. Quanto às conversas com os detentores de cargos comissionados, Antônio
Gomes, Alcione, Marcelo (DGAF) vão ajudar. Maria Gleide não participa mas não vai
atrapalhar. A DAUD é contra qualquer atitude. Lembrou ainda que o único projeto
negociado é o nosso.
Janine entende que quanto aos cargos comissionados, cada um é livre para tomar sua
decisão, mas ela sente a não adesão, pois qualquer conquista beneficia todo mundo.
Santa Cruz lembrou que foi pedida uma trégua e nós demos. Acha que a bola do jogo
estava conosco. Considera que somos uma categoria numericamente pequena, mas
estamos num momento importante e não podemos perder o foco, nem nos perdermos
em divergências ideológicas.
Galdino entendeu que a reunião existiu por pressão da categoria. A administração ficou
surpresa de que outras categorias se tivessem juntado a nós. Lembrou que a categoria
está desmotivada, há a perda de espaço. Paulo Ubiratan tem os números de todo o
Nordeste. Acha que a administração não tem intenção de atender. A decisão é do
Secretário de Administração, que só dá se forem para todos e finalizou que é quase
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impossível conseguir agora. Acha que se não se fizer nada, em 2010 não vai ter nada. A
campanha já é em março.
Alexandre entrou no mérito da questão apresentada por Jane e sugeriu reunião no 2º
andar na quarta–feira, 18/11.
Jane falou sobre a paralisação do térreo, por conta do ar condicionado. Acha que
resolveu, apareceu uma solução.
Galdino entende que não se pode desmobilizar, mas é preocupante o número de
pessoas na assembléia. É importante a participação dos comissionados, a camisa preta.
Alexandre disse que estamos defendendo isso, a operação padrão é para iniciar o
movimento. Há possibilidade remota de ir alguma coisa. É ir para o trabalho, mas não
trabalhar. Sugere ir à PCR na 4ª feira, mas parar. Chamar as outras categorias, fazer
coletiva com a imprensa. Também falar com a comissão de vereadores.
Galdino sugere mandar ofício pedindo reunião.
Cleide acha que se deve começar o movimento a partir da 2ª feira. Fernando Lins acha
perda de tempo falar em greve com tal número de pessoas. Josenildo disse que a PCR
não estava discutindo nada.
Joaquim diz que o movimento dos departamentos do térreo lembrou que pressão
funciona e que é essencial que os gerentes participem. Sempre se compara com as
outras categorias. Mas no protesto só lembrou do nosso problema. Operação padrão tem
que seguir o roteiro. Avaliar como abordar, para fazer uma coisa crescente, chegar a
fevereiro mobilizado.
Evaldo reforça o que Joaquim falou. Se é greve tem que se explicitada. Não acham que
se deva queimar cartuchos. O efeito da operação padrão é manter a categoria
mobilizada.
Jane sugere fazer várias assembléias no 2º andar para incomodar.
Evaldo apresenta como sugestão pessoal que não se faça movimento grevista agora e
que 4ª feira se faça reunião no 2º andar e avalie.
Galdino sugere parar duas horas, que teria impacto maior.
Cristina sugeriu que se votasse, primeiramente se a categoria quer fazer algum
movimento. Unanimemente se decidiu que sim.
Fernando Lins que sugestões para operação padrão na área dele.
Alexandre sugere iniciar movimento na 2ª feira e na 4ª parar no 2º andar. Se
comparecerem outras categorias, ir à imprensa. Chamar alguns vereadores da comissão
para falar com a categoria. Decidir na quarta feira uma nota conjunta das duas
categorias.
Em seguida foi suspensa a assembléia, que permanece em aberto.


