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Dando início à continuação da assembléia geral extraordinária iniciada em 18/03/2009, o
Presidente explicou a razão do atraso, devido a um problema no data show. Deu os
informes do andamento das negociações – em 26/10/09 os três secretários se reuniram
e analisaram a parte financeira, inclusive a estabilidade financeira – pressão dos
vereadores para a PCR conceder reajuste nos cargos comissionados, mas é mais
impacto para o custo da despesa com pessoal. A reunião com o Prefeito não ocorreu por
impossibilidade do mesmo, mas vai acontecer hoje à tarde, já com os estudo dos
impactos. – em 27/10/09, reunião com os diretores da AFREM e procuradores. O
secretário de finanças repassou detalhes desta reunião, se confirmando as discussões
sobre o impacto financeiro. A pressão das duas categorias teria que ser junto ao
Secretário de Assuntos Jurídicos para defender o pleito de sua categoria. Segundo
Marcelo Barros, a posição do Secretário de Administração é neutra, mas defende o
percentual de 1,53% para todos, enquanto a mesa pede 3%. Amanhã vai se reunir o
fórum dos servidores. A AFREM vai ser representada por Cristina e a presidente em
exercício da Associação dos Procuradores também vai estar presente. O presidente do
Sindicatão está lutando pelo aumento geral. Os Procuradores adiaram sua assembléia
por não terem nenhuma resposta da administração.Ontem os secretários estavam em
Aldeia, a pressão foi por telefone.Ficou acertado que seriam feitas assembléias das duas
categorias no mesmo dia e que se produziria um documento conjunto. Em seguida
colocou no datashow um resumo das propostas dos grupos e a agenda que a diretoria
organizou com as ações a serem implementadas. Galdino indaga qual a proposta dos
procuradores, em caso negativo. Alexandre esclarece que eles querem fazer um trabalho
conjunto, com intervenções no nosso trabalho, para incomodar em nível de
gestão.Sugere uma agenda já para a próxima semana, tanto em caso de negativa como
de envio:
03/11/09 – reunião na Prefeitura para avaliação, no 2º andar;
05/11/09 – assembléia
06/11/09 – entrega de documento conjunto relatando a insatisfação, com a presença
maciça das duas categorias. O documento também teria por objetivo agendar uma
reunião com o Prefeito.
Jane lembrou que a sugestão na última assembléia foi de entregar um documento.
Alexandre justificou a não entrega por impossibilidade física. Como passar insatisfação
se ainda não houve a reunião com os secretários? Entendemos que melhor um
documento conjunto. Reconhece que houve falha na comunicação com a categoria.
Sugere o dia 12/11 para assembléias das duas categorias, entrega do documento e
aguardar uma semana pela resposta. Passou à discussão das ações. A diretoria acha
que devem ser gradativas, sendo algumas em conjunto com a procuradoria. Teria que
ser um movimento organizado, com um comando de ações, visando chegar a uma
solução definitiva. Jane acha que no dia 03 deve ser levado o documento conjunto.
Alexandre diz que vai haver a reunião do Prefeito e há três tipos de informação que
podemos obter: Manda o projeto, não manda ou não dá resposta. Em qualquer das
hipóteses, vamos continuar a pressão. O problema nosso é o envio do projeto e com que
conteúdo. Luís Alberto pede para quantificar o valor do que vamos ganhar. Alexandre
explica que seria: 5,53% da UPF.


