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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 22/10/2009.

GESTÃO 2010/2011
________________________________________________________________________________

A Assembléia foi aberta, em terceira convocação, às 09.15 h. O presidente iniciou
comunicando que Pedro assumiu a vaga de Celina, que precisou se afastar por motivos
pessoais. Avisou também ao pessoal que vai ara o Encontro da FENAFIM que Alexandre
(funcionário) pode, até 6ª feira, modificar os horários de vôos e dias. Quanto ao hotel, há
três opções: o do evento, o Biarritz e o Martinique – 50% têm que ser pago até amanhã.
Vai ser mandado e-mail ara os interessados.
Em seguida, a pedido de Cleide, foram mostrados os ofícios comunicando as duas
assembléias pela manhã à administração.
Alexandre iniciou os informes sobre a negociação salarial, dizendo que a Diretoria trouxe
os procuradores para a negociação, e eles forçaram o secretário de Assuntos Jurídicos a
se envolver, o que foi positivo. Informou da reunião da terça-feira passada, entre as duas
entidades que trocaram informações sobre a evolução das negociações com os
respectivos secretários. A reunião com os secretários foi adiada e os procuradores se
reuniram com Soriano. Juliana Mota, secretária geral da associação dos procuradores
trouxe a notícia de que aguardássemos e eles se reuniriam e marcaram para amanhã
com o Prefeito. Ela pediu para adiar a nossa reunião conjunta para saber o resultado. Na
próxima 2ª ou 3ª vamos nos juntar ara avaliar a situação. A Diretoria (representada por
Alexandre e João Batista) participou do premio dos maiores contribuintes do ISS, e
contatou com pessoas importantes no processo. Marcelo confirmou a informação da
procuradora. Avalia que a pressão das suas categorias ajudou a colocar Soriano e
/Fernando Nunes no processo. Também falou com Romildo Gomes, vereador, vice-
presidente da Câmara e procurador aposentado. Apresentamos ao secretário de
finanças e assim se colocou para a oposição o nosso problema. Também conversamos
com Carlos Gueiros e ele disse que sobre a lei do dia do fisco o prefeito tem até 3ª feira
para sancionar. Marcelo vai marcar, provavelmente na 2ª feira. É uma oportunidade de
ficar cara a cara com o prefeito. Carlos Gueiros também acha que um projeto só com as
duas categorias é difícil. Mas com o 1,53 para todo mundo fia mais fácil. Marcelo vai
apresentar o impacto para o prefeito. Carlos Gueiros também falou que o discurso da
falta de dinheiro deve mudar. Falou que ontem se reuniu com o secretário de finanças e
ficou claro que tem haver a vontade política do refeito. Ficou combinado aumentar a
pressão sobre o secretário de assuntos jurídicos e sobre Fernando Nunes, que, segundo
Marcelo, aprova o 1,53. Também Romildo Gomes e Antônio Luís Neto (do mesmo
partido) ficaram de pressionar. A reunião entre os três secretários e o prefeito deve ser
na 6ª ou 2ª, na 3ª lês têm reunião de planejamento estratégico em aldeia. A idéia é
mobilizar agora, para forçar o envio. A diretoria trabalhou na questão política e procurou
derrubar todas as desculpas apresentadas pela administração. Colocou vereadores para
nos ajudar, influenciando a decisão pelo lado político. O presidente propôs uma
assembléia no dia 28/10/2009 (não é ponto facultativo). Propôs uma assembléia conjunta
com os procuradores.
Em seguida foi franqueada a palavra:
Jorge - Algumas reflexões sobre o processo; 1)provável que não vá nada esse ano, pois
o prefeito tem colocado publicamente as dificuldades. Devem ser traçadas as projeções
em cima do que está na mídia. @) O que vai motivar o prefeito a mandar um pacote das
duas categorias? Um protocolo não diz nada, é até contra nós. É possível que tudo vá
para a campanha de 2010, sendo apresentado como ganho o que era para este ano.
Não acredita que uma assembléia no final do mandato vá resolver. Acha que os
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procuradores só nos usaram nas outras vezes. 3) Acha que quem tem que trazer
propostas é a diretoria e não o associado.
Ana Mary - tem que se ter ânimo. O pessimismo não leva a nada e não e tem que se
acorrentar ao passado. Acha que as ações devem ser compartilhadas, não só da
diretoria. Muitas cabeças pensam melhor. Vamos avaliar juntos se a forma como a
negociações foi feita melhor e nós todos somos partícipes, nos erros e nos acertos. Acha
que as sugestões devem ser compartilhadas. Se não vencermos agora temos trunfos
para conseguir depois. Propõe conversarmos entre nós pois cada opinião soma.
Ana Júlia – Dois registros; 1) Não acha que uma assembléia com 60 pessoas seja
escassa. Há qualidade. 2) Não podemos nos colocar como bucha de canhão só se
quiser, se for conveniente. Os outros não conduzem se nós não deixarmos. 3) Os
melhores momentos nos 22 anos de prefeitura foi quando trabalhamos em conjunto com
os procuradores.São as duas carreiras de estado que têm peso. 4) Se já fomos
passados foi quando nossos colegas estavam na direção. Os procuradores não têm
poder de nos passar. Importante também aproximação com a câmara. Acha que o prazo
é até o dia 30, temos que aguardar. E que devemos construir as estratégias juntos, não
só a diretoria.
Cristina perguntou se mais alguém que ria usar a palavra e como ninguém e apresentou,
propôs a formação de grupos para discutir. A diretoria ficaria circulando.
A proposta foi aceita e os grupos foram formados. Às 11h. A assembléia voltou a e reunir
e uma pessoa de cada grupo expôs as sugestões:

GRUPO A – ANA MARY
a) Que se formalize um ofício para o Prefeito relatando o descontentamento da categoria e

cobrando o envio do projeto. Quando da entrega, que a categoria fique do lado de fora,
para marcar posição. Esclarece que o texto não é para substituir o ofício comunicando a
realização da assembléia, pois o formal tem que ser cumprido.

b) Até o dia 30, visita à câmara (ou até o envio do projeto). Avaliar se vai mais gente ou só a
diretoria. Após o dia 30, solicitar reunião com o Prefeito, com a categoria de prontidão. Se
nada acontecer, após uma semana, nova assembléia.

GRUPO B – FERNANDO GALDINO
a) na próxima semana, começar a usar as camisas: 2 dias branca e 2 dias preta. Se

no dia 03/11 não houver decisão, concentrar no gabinete do secretário de
finanças.

b) as 8 reuniões pela manhã devem ser usadas até dezembro. Também chamar
alguém ara palestras uma programação fora da prefeitura, após o dia 03/11.
Vânia colocou que não só deve haver assembléias mas uma palestra a cada
semana, mostrar que estamos fora da pro feitura. Pedimos a liberação e a
administração que negue, para criar um fato político. Pedir reunião com o
secretário e só falar das coisas erradas, sem propor nada.
Evaldo; na GAC há ações a serem feitas.

c) Até fevereiro se programar pra o próximo ano, são duas campanhas juntas.

GRUPO C – ELIZABETH
Fizeram uma avaliação mais ampla. Foi dada uma chance. No cão de não
acontecer, a categoria tem que se posicionar no sentido de que a chance já foi
dada. A decepção estará oficializada. Devemos mudar a estratégia e mostrar
força. O grupo não detalhou as ações. Em seguida foram abertas as discussões;



AGE 22/10/2009 3

Ana Júlia - foi o prefeito que assinou o protocolo. Logo, o documento de desagrado deve
ser encaminhado a ele, com a categoria. Quanto à visita à câmara, a preocupação é se a
visita seria oportuna sem ir o projeto de lei.

Cristina – propõe ouvir os inscritos e depois avançar nas propostas.
Lia – inda acredita que vai sair alguma coisa. A diretoria negociou desde abril, não ficou
parada. O relacionamento com os procuradores só acrescenta. Acha que todo mundo
deveria passar pela diretoria do sindicato. Seria uma boa experiência.
Evaldo – 2 informes: 1) ligou para Antônio Pessoa e há grande perspectiva de que seja
atingida a meta da GSMF 2) PCC - para chegar ao nível salarial da Receita só com ele.
A Portaria foi publicada. Faltam os dois suplentes. O grupo tem 60 dias para concluir os
trabalhos. 3) sugere fazer as próximas assembléias em conjunto com os procuradores.
João Lucena – A visão do prefeito é que a economia vai mal. Temos que desmanchar o
discurso, ou publicamente ou nos bastidores. Há muitos dados. A referência do próximo
ano é esse, de crise. Devemos entregar um documento junto com a demonstração de
que a economia vai bem.
Fernando Lins – o secretário da fazenda disse que o nº da perda seria de 30 milhões.
Mas foram criados 400 cargos comissionados. Numa estruturo m problemas não se faz
isso. Também estão comprando lap tops para os professores. A prefeitura tem que dizer
que somos importantes.
Cristina – A queda do ICMS é mais um motivo para nos dar estímulo para criar novos
mecanismos.
A Assembléia foi suspensa, ficando marcada a retomada no dia 28/10/2009, às 8h.


