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GESTÃO 2010/2011
________________________________________________________________________________

Presidente – justificou a adiamento da assembléia marcada para o dia 19.06.09 – desculpou-se
com os que aqui vieram, mas o Secretário só atendeu às 19:00h. Hoje a Diretoria leu o projeto
geral acordado que repassou para o pessoal. Apresentou a proposta da AFREM e o resultado da
negociação com a SEFIN. Explicou o que não deu para ir nessa lei mas garantiu estar mantido o
acordo para auditores e procuradores. Também explicou a questão da sobre-meta, ressaltando
que todos vão repor o valor tendo um ganho até que haja a incorporação. Ana Mary pediu
explicação sobre a sobre-meta, o que foi feito pelo presidente. Albano – lembrou que pelo critério
atual a sobre-meta só viria em novembro. Agora já sai em agosto, como resultado da negociação
O índice será corrigido pelo geral, enquanto a maioria só conseguiu sobre o vencimento. Nós
garantimos para setembro a tabela, primeiro passo para o PCCS. Afirmou que em linhas gerais a
nossa pauta foi atendida, exceto a locomoção. A categoria avançou e está de parabéns. Além de
tudo a sobre-meta vai dar um ganho linear para todos. Em seguida abriu a palavra para os
presentes. Flávio – gostei. Ana Mary – o grande ganho é a incorporação dos 60 %. O que
garante que em setembro os vereadores não questionem? Acha que houve coisa boa, mas nós
não estamos tranqüilos ainda. Pensar em estratégias caso não se concretize. Só até fevereiro
garantido. Há que ficar em alerta. Jorge – traz colaboração, a diretoria está se dedicando nos 60
%, já estava prego batido. A mesma história. Os interesses são antagônicos. Acha que podia
haver mais mobilização, sem guerra. A diretoria deve ver a falta de participação do pessoal da
ativa. Rodrigo – diferença nos qüinqüênios. Incorporar no vencimento porque já sabia que
haveria perda. Acha que está diferente da pauta inicial, embora haja ganho. O carro chefe seria a
incorporação Não entendeu a questão da sobre-meta. Questiona que a categoria não se
mobilizou: porque a proposta é boa ou porque tem algo errado. Albano – observa sobre a
mobilização. A assembléia de manhã é o cavalo de batalha. A categoria que não se mobiliza à
tarde não pode reclamar de mobilização. Diógenes – regulamentação da meta mais simples em
decreto – que o decreto já estivesse pronto agora para simular. O valor de R$ 900,00 quer ver
discriminado em números e em parâmetros. Recorda a forma de negociar deste governo.
Questiona as mudanças de que ir a lei separadamente seria mais fácil. Por último, a situação
colocada foi uma justificativa prévia para a desaprovação futura da lei. Jorge – modus operandi
da administração é o mesmo. Há 3 cálculos para qüinqüênios, não foi avisado para os
servidores. GSMF poucos conhecem como Jorge e Rodrigo e diz que não há ganho nenhum. O
futuro só depende da meta. Rodrigo – característica da nossa categoria é não se mobilizar.
Assembléia de manhã já foi feita em momentos muito específicos. Acha que a sobre-meta é
incerta. Não é utilizado o saldo para a sobre-meta. O auxílio combustível sempre fica no
escanteio. Ana Mary - assembléia de manhã, discorda. Protesto em hora de expediente não
existe. Se disser que não vai conseguir, lota a assembléia. Não se pode acorrentar ao passado.
Talvez antes não tenha conseguido por ter misturado a negociação com coisas pessoais.
Amadurecer para não cometer erros do passado. Diógenes – sente sintomaticamente a categoria
com relação ao confronto. Assembléia pela manhã - a categoria acha a busca pelos direitos
como ofensa ou seria um direito? Da mesma forma o auxílio combustível. Devemos refletir sobre
buscar os nossos direitos. Cristina – importantes as ponderações e a diretoria tem que tomar
cuidado. As experiências se somam. Sempre houve negociação e há várias formas de pressão.
Assembléia de manhã mostra fragilidade. Nem todo mundo pode vir de manhã. Quanto à meta,
tudo são questões levantadas que se está vendo. Quando romper o acordo se toma uma
decisão. Não se trata de se acomodar mas estar mobilizado sempre. Santa Cruz – entende que
precisamos dar o primeiro passo de categoria amadurecida. Mesmo em pequeno número somos
fortes. A diretoria tem postura equilibrada e coesa. Também as outras têm longa folha de
serviços. Temos que dar credibilidade. As pessoas têm capacidade e condições de apoiar a
diretoria e dar um crédito de confiança. O momento é outro. Betânia – o rompimento do acordo
seria em setembro ou só a partir de dezembro? Encerradas as inscrições.
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Alexandre passa a responder: no previsto aprovação do projeto há um espaço a partir de
setembro. A mobilização é permanente. Final de dezembro, o acordo seria descumprido, mas a
mobilização será permanente até lá. Passou a esclarecer a sobre-meta, mostrou a simulação
feita. Ressalta que há riscos em algumas situações. Afirma que 90 % pauta está sendo atendida.
Tira um indicativo de aceitação do acordo. Há de aprender com os erros. Há conquistas que vão
sendo conseguidas. Se for preciso faremos mobilização. O maior ganho é que a categoria volta a
ser respeitada. Podemos encaminhar um acordo e trabalhar na Câmara. Presidente coloca a
proposta da mesa e abriu para apresentação de novas propostas. O acordo será com a Ata da
assembléia que será levada ao secretário. A diferença é sem a incorporação que seria em
setembro. Ana Mary – tomar medidas se o acordo não for cumprido. Votação – 27 a favor, 2
contra e 4 abstenções. Assembléia em aberto para conferir projeto de Lei.


