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Assembléia Geral Ordinária
Por determinação do Estatuto, na última
segunda-feira do mês de março realiza-se a
Assembléia Geral Ordinária, destinada,
exclusivamente, a analisar as contas do
exercício anterior e deliberar sobre aplicação
de penalidades.
À oportunidade estará sendo apreciado e
votado o parecer do Conselho Fiscal sobre
as contas do exercício de 2008. A sua
participação é de suma importância.
Compareça e dê seu voto consciente. Dia 30
de março, às 09:00 horas, na sede
administrativa do Sindflego.

Depois de 6 anos,
volta a concorrer e vence as eleições

Sindflego de Luta

sindflego@uol.com.br / www.sindflego.org.br

Leia nesta edição:
Resgate das propostas - restante da
reclassificação é aplicada na folha de pagamento
de março - pág. 02

Comissão da reforma administrativa inicia
trabalhos -

Prestação de Contas -

Comparando as Administrações -

pág. 04

pág.06

pág. 06

Conselho Fiscal aponta inregularidades na contas da
ex-diretoria -

Como pegamos o SINDFLEGO -

pág. 05

Pág. 08



A volta de “O Grito”
Depois de vários anos deitado em

berço esplêndido, num estado de hibernação
sem fim, entalado na garganta de muitos,
ressurge das cinzas, como o Dragão, O Mais
Querido, o nosso grande instrumento de luta:

E, se depender de nós, terá vida
longa.

Nascido quando a entidade ainda se
chamava Aflego, era o porta-voz da
indignação, dos anseios e das reivindicações
dos servidores. Era o principal instrumento
usado nas denúncias sistemáticas dos atos
arbitrários e ilegais praticados por
administradores arcáicos, insensatos e
arrogantes. Foi responsável direto pelo
aborto de “trens da alegria”, instituto imoral
que visava o enquadramento de servidores,
na maioria das vezes parentes e apaniguados
de vereadores, no quadro efetivo da Câmara.

Felizmente, cumpriu o seu
papel. Já não são tempos tão bicudos quanto
os de outrora, pois existe hoje uma maior
vigilância por parte da sociedade organizada
e das instituições fiscalizadoras da
administração pública, e a imprensa não é
mais tão marrom assim.

Mesmo assim continuará
prestando relevantes serviços de informação
específica à categoria que o Sindflego
representa e, de modo genérico, estará
levando ao conhecimento da comunidade
goianiense o que acontece de bom e de ruim
nos bastidores do Legislativo.

Então fica assim: será mais
um fiscal do povo, de olho nos atos
p r a t i c a d o s p e l o s n o b r e s e d i s ,
democraticamente eleitos pela vontade
popular. E, como procuradores do povo,
terão aqui espaço para prestar contas e dar
satisfação aos seus representados. Tudo isso
sem a necessidade de gastar um centavo do
erário.
E você, servidor, use e abuse de .
Este veículo é seu. Faça dele o seu canal de
comunicação aberto com a diretoria, com os
sindicalizados, com os vereadores e com a
mesa diretora. Expresse o seu pensamento.
Participe ativamente, pois assim O Grito
continuará ecoando por muito tempo!

O Grito!

O Grito

O Grito

O Grito

O Grito

O Grito

Cumprimento das Propostas de Luta

Cronograma do pagamento da diferença de 11%

Pagamentos das diferenças de titulação e abono de permanência-

Aplicação da reposição de 4,55%

Desengavetamento dos processos administrativos -

Atualização das férias -

Redução da taxa de administração da Unimed -

Redução em 1% da taxa de assistência financeira -

Ampliação do serviço odontológico -

Sede Campestre para os associados -

- Já no final do mês
de dezembro de 2008, após intensa negociação com o então presidente
Deivison Costa, foi possível inserir na folha de pagamento a primeira
das 65 parcelas da diferença de 11%, referente ao período de
2001/2005. Na administração do presidente Francisco Júnior essas
diferenças continuarão sendo pagas normalmente, conforme já foi
acertado.

Também negociado ainda em dezembro, o pagamento dessas
diferenças está sendo feito em 7 parcelas, a todos os servidores que têm
direito, indiscriminadamente, como vinha ocorrendo anteriormente.

- Conforme acertado antes mesmo
da eleição, durante café da manhã no encerramento da campanha do
Movimento Sindflego de Luta, o ex-presidente Deivison cumpriu o
prometido, aplicando o reajuste na folha de dezembro. A partir de
janeiro, conforme entendimento mantido com o presidente Francisco
Júnior, as diferenças retroativas a junho estão sendo quitadas em 6
parcelas.

Aquele velha
história de “congelar” os processos de vários servidores e dar
andamento aos de alguns apaniguados acabou. Todos os processos já
desceram da presidência e foram encaminhados à DRH para as
providências cabíveis. Procure saber como está a sua solicitação e exija
seus direitos.

Com a definição do valor do duodécimo da
Câmara, no mês de março, os servidores já poderão requerer as férias a
que têm direito, sem a necessidade daquele “autorizo” político-
eleitoreiro.

No mês de janeiro, a
Diretoria do Sindflego reduziu a taxa de administração do plano de
saúde, que tornava os valores ainda mais abusivos, consoante os
reajustes exorbitantes, muito acima da inflação e dos salários, aceitados
passivamente pela diretoria anterior, que nem sequer dava
conhecimento à categoria.

Em fevereiro,
quando foi possível realizar os primeiros auxílios financeiros aos
associados efetivos, a Diretoria reduziu para 1,5% a taxa de
administração para contratos até 12 meses, facilitando a vida de quem
estava no sufoco

Apesar de encontrar o
consultório odontológico fechado e sem nenhum profissional
contratado, a Diretoria conseguiu em menos de 2 meses criar o
SindOdonto, que fornece aos associados e seus dependentes tratamento
de altíssima qualidade, realizado por profissionais especializados, com
materiais de primeira, e a preços subsidiados, com descontos de 30% e
financiado em até 24 meses.

O acesso ao Clube do
Sindicato, que mais parecia, com todo respeito àquela distinta senhora,
a “casa da mãe Joana”, foi regulamentado, visando qualificar a
frequência e devolver aquele espaço de lazer aos seus verdadeiros
donos. Mudanças estão sendo implementadas e, em breve, os resultados
serão visíveis.

Durante o exercício de seu mandato, a Diretoria Executiva estará
prestando contas da sua administração, informando ao associados em que
pé estão o cumprimento das propostas realizadas durante a campanha
eleitoral. Antes mesmo de tomar posse no dia 02 de janeiro, alguns
compromissos já haviam sido resgatados. Vejam o que já foi realizado:

Fez compromisso? Tem a obrigação de cumprir. É isso que estamos fazendo. À
medida que as propostas forem sendo realizadas vamos dar divulgação. E você,
associado, tem o dever de cobrar, afinal o Sindflego é seu. Sindflego de Luta: fez
em 3 meses o que eles não fizeram em 6...anos!

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
SECRETÁRIA GERAL:
PRIMEIRA SECRETÁRIA:
SEGUNDO SECRETÁRIO:
PRIMEIRA TESOUREIRA:
SEGUNDO TESOUREIRO:

Beto Mariano
Helena M. Matias da Silva
Maria Alice R. Nunes
Heloísa Maria de Carvalho
Carlos Antonio Hidasi
Vanda Divina Dorneles
João Luiz Sobrinho

CONSELHO FISCAL
Júlio Lamartine
Nilton Alves
Neuza Pereira

Luiz Ribeiro
Everaldo Leite
Braulio de Morais

Ellifaz Rodrigues
Aparecida Mármara
Jose A. Queiroz
Rosico Gomes

Diagramação e arte: Carlos Antônio



Posse da Diretoria e Conselho Fiscal do Sindflego

No dia 02 de janeiro, no
auditório da Sede Administrativa
do Sindflego, aconteceu a
solenidade de posse da nova
Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal.

Estiveram presentes ao ato,
o ex-presidente da Câmara,
Deivison Costa, o vereador
Giovani Antônio, a ex-vereadora
Cida Garcez, o ex-diretor geral,
Dalvan Pikhadirt, o ex-procurador
chefe, Jurandir Júnior, o ex-diretor
de comunicação, Roni, e o ex-
diretor administrativo, Sales.

Infelizmente, o espaço foi
pequeno para receber todas as
pessoas interessadas em participar
do evento, mesmo não tendo a
diretoria anterior enviado os
convites, cuja participação ficou
restrita ao ex-tesoureiro, Vicente
Rodrigues, e a ex-secretária,
Marinalva Marques.

Vicente Rodrigues abriu a
solenidade e fez um breve relato
dos três anos da administração
anterior, relacionando os êxitos
obtidos, e prestando contas daquilo
que estava passando à atual gestão.

Momento seguinte, foi
simbolizada a posse em documento
improvisado, vez que a Comissão
Eleitoral não havia transcrito a ata da
eleição, o que impediu que o Termo
de Posse fosse registrado no Livro de
Atas, devido à obrigatoriedade do
respeito à cronologia dos atos.

Em seguida, Beto Mariano,
presidente empossado, proferiu o
seu discurso, que encontra-se
transcrito na íntegra na página 07, já
que muitas pessoas não tiveram a
oportunidade de ouvi-lo. Quebrando
o protocolo, Mariano franqueou a
palavra aos vereadores Deivison e
Giovani. Oprimeiro abordou a sua
adminis t ração , dizendo que
procurou sempre atender aos pleitos
dos servidores e que, no final de seu
mandato, havia determinado o
pagamento das diferenças de
titulação, abono de permanência e a
de 11%, além do reajuste de 4,55%,
em atendimento à solicitação do
presidente eleito, Beto Mariano.
Por sua vez, Giovani reafirmou que
antes de ser vereador é servidor de
carreira da Câmara, e filiado ao
Sindflego, e colocou-se à disposição

para estar junto na defesa dos direitos
dos servidores, proclamando-se, o
vereador dos funcionários.

En t ã o , B e t o M a r i a n o
encerrou a solenidade, conclamando
todos à união por um sindicato forte e
coeso, lembrando aos membros da
diretoria que espera muito de todos
eles, pois a luta só está começando.

Beto Mariano discursa em sua
quarta posse à frente da entidade.



Numa das eleições mais participativas da
história da nossa entidade, o MSL Movimento
Sindflego de Luta venceu a chapa Respeito e
Valorização por 36 votos de frente, conquistando
58% dos votos válidos. De um total de 260 filiados
com direito a voto, apenas 21 não compareceram
ou por motivo de viagem ou por residirem fora ou
por doença. Parabéns, sindicalizado, sua
participação ativa é que faz o Sindflego cada vez
mais forte e atuante.

O resultado da eleição mostrou o
amadurecimento da classe trabalhadora da Câmara
Municipal. Enquanto os componentes do MSL
procuraram fazer uma campanha propositiva,
realizando reuniões e debates com os filiados, a
outra chapa -ou os seus verdadeiros mentores -
preferiu a velha tática de guerra: denegrir a
imagem dos adversários. Que isso sirva de
exemplo para que nos próximos embates
eleitorais, as campanhas sejam marcadas pela
apresentação e discussão de idéias, prevalecendo o
respeito às diferenças e, principalmente, às
pessoas.

Festa da Democracia: Sindflego de Luta vence as Eleições

AMesa Diretora da Câmara designou Comissão
Especial para apresentar projeto de reforma
administrativa do Poder Legislativo Goianiense,
composta pelos vereadores Agenor Mariano -
presidente, Giovani Antônio, Daniel Vilela, Cidinha
Siqueira, Charles Bento e Paulo Borges, pelo
procurador-chefe Allen Anderson e pelo representante
do Sindflego, Beto Mariano.

A Comissão tem o prazo inicial de 180 dias para
concluir o trabalho e apresentá-lo à discussão e
aprovação dos vereadores. Inicialmente, serão feitos
levantamentos de todos os dados necessários à
realização de um diagnóstico real da estrutura atual da
Câmara. Posteriormente, serão propostas as mudanças
necessárias para a modernização dos serviços. Só então
deverá ser apresentado um Plano de Cargos e
Vencimentos, objetivando a adequação à nova estrutura.

Importante lembrar que a Reforma proposta visa
melhorar a prestação de serviços à comunidade, o
fortalecimento das comissões temáticas, a definição das
funções das diversas diretorias e divisões, a
padronização dos processos administrativos e
legislativos, a criação do manual de procedimentos e a
valorização dos servidores.

No momento oportuno, as mudanças a serem
implementadas em relação ao Pessoal do Quadro
Permanente serão apresentadas aos servidores para
discussão e encaminhamento de sugestões, conforme
ficou acertado na primeira reunião realizada. Portanto,
os servidores podem ficar despreocupados, pois além de
estarem representados na Comissão também serão
democraticamente ouvidos.

Quadro comparativo das Adminastrações Sindflego de Luta (2000/2002)
e as anteriores (2003/2008)

Sindflego de Luta 2000 2001 2002 Total
Contribuição Social 155.105,06 125.924,57 121.296,00 402.325,63
Contribuição Sindical 51.743,53 41.215,37 29.987,14 122.946,04
Total 206.848,59 167.139,94 151.283,14 525.271,67

Saldo em Caixa em 31/12/2002 41.105,66
Créditos a Receber em 31/12/2002 212.994,60
Total Geral em 31/12/2002 254.100,26

Bens Patrimoniais Adquiridos e/ou Reformados
Sede Administrativa no Setor Aeroporto 225.000,00
Veículo Van 30.000,00
Motocicleta 2.500,00
Jet Ski - Araguaia 14.000,00

271.500,00
Vlr. Investido 525.600,26

Resultado -328,59 (Aplicados a mais)

Diretoria Anterior 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Contribuição Social 127.941,72 167.544,84 189.874,39 208.939,24 201.277,28 219.827,25 819.918,16
Contribuição Sindical 32.811,71 37.150,82 41.454,14 46.102,34 46.793,36 50.711,88 185.061,72
Total 160.753,43 204.695,66 231.328,53 255.041,58 248.070,64 270.539,13 1.004.979,88

Saldo em Caixa em 31/12/2008 31.419,11
Créditos a Receber em 31/12/2008 218.604,73
Total Geral em 31/12/2008 250.023,84

Bens Patrimoniais Adquiridos e/ou Reformados
Clube Recreativo em Aruanã 220.000,00
Veículo Van à base de troca (22.000,00) 63.000,00
Saveiro - Alienação do outro (17.000,00) 20.000,00
Jet Ski Alienado -14.000,00

289.000,00
539.023,84
Resultado 465.956,04 (Onde foram aplicados?)

Resumo do quadro comparativo: em 3 anos da Administração Sindflego de Luta, foi arrecadado a
metade da diretoria anterior, ivestido praticamente o mesmo montante e deixado
um saldo de R$ 4.000,00 a mais do que eles em 6 anos
E os R$ 466.000,00, que representam cerca de R$ 77.000,00 por ano, foram investidos onde?
Pergunte a eles, afinal eles são obrigados a prestar contas aos associados.



.

Não se sabe o real motivo pelo qual a Comissão
Eleitoral não publicou a homologação do resultado
das eleições, conforme determina o Estatuto, e por

que não registrou a Ata no cartório, para que pudesse
surtir os efeitos legais. Pior ainda: não se sabe por
que o presidente da Comissão levou as cédulas de
votação, a relação de votantes com as respectivas
assinaturas e o boletim eleitoral para sua casa.

Sindicato é coisa séria, gente!
Quem não tem competência, não se habilite

diretoria pagou 5,5 mil
reais ao advogado da ação
para recebimento de
11,98% referente à
aplicação da URV, cujo
histórico diz que refere-se
à diferença. É preciso ser
mais transparente.

Parece que a diretoria
anterior não se deu

Fez um contrato
com a Claro, no mês de
março de 2008, com
prazo de fidelização de 24
meses , ou seja , só
acabaria em março de
2010. Estranho, não?
Tivemos que rescindí-lo e
pagar a multa de 1 mil
reais.

No
dia 12 de janeiro de 2009
foi protocolada

O
homem não queria deixar
o cargo não, uai!

Todo àquele que se sentir
atingido,

-

conta
de que seu mandat o
terminaria em dezembro de
2008.

1,

uma ação
judicial do Sindflego
assinada pelo ex-presidente,
cujo mandato terminou em
31 de dezembro de 2008.

constrangido,
insultado, achincalhado,
etc. tem o direito garantido
de resposta, com o mesmo
espaço e sem censura.
Mande suas justificativas
e seus comentários que
teremos o maior prazer em
publicá-los na próxima
edição de O Grito.

Mandato sem fim 1

Mandato sem fim 2 -

Direito de resposta -

Reforma do Estatuto -

-
Cadê a tralha do
acampamento?

Grupos Geradores -

Com o advento
obrigatória

a adequação do Estatuto à
legislação. Como a
diretoria anterior não
tomou providências, o
registro das Atas de
Eleição e Posse, só foi
possível ser feito por
liberalidade do Oficial do
Cartório, que estipulou
prazo de 90

Para quem ainda não
acredita, Sindicato é
coisa séria.

Quando deixamos a
direção do Sindflego em
2002, a entidade tinha
uma tralha

madeiramento
para 2 ranchos de 200
metros quadrados cada,
3 0 r a n c h i n h o s , 2 0
barracas para 6 pessoas,
20 camas com colchões,
fogões, botijões, material
hidráulico, materia l
elétrico, utensílios para
cozinha etc. Onde foi
parar tudo isso?

não justifica tanta coisa
“ter acabado”.

Um grupo gerador de 12
Kva, deixado em perfeito
estado de funcionamento
apareceu fundido. Como,

do novo
Código Civil é

dias para que
sejam feitas as adequações.

completa para
m o n t a g e m d e
acampamento no Rio
Araguaia:

Nunca
mais se fez acampamento,

se nunca mais foi usado?
Ou será que a diretoria
anterior andou montando
acampamento exclusivo
para seus membros? E o
outro de 6 Kva, que custa
no mercado cerca de 6 mil
reais e foi “vendido”

bagatela
de 1,1 mil reais? É!
Sindicato não era coisa
séria para eles.

No mês de
setembro de 2008, o
Sindflego emprestou ao
seu então presidente, a
importância de 3 mil
reais.

para

relação
de empréstimos a receber
apresentada pelo ex-
tesoureiro. Será que foi
somente um lapso? Claro,
afinal o ex-presidente é
um sujeito sério. Estamos
aguardando que ele nos
procure para quitar seu
débito, com juros, lógico.

só durante o
ano de 2008. a irrisória
quantia de 21 mil reais.
Dava para comprar um
carro popular e sortear
entre os associados no dia
do servidor público. Pior,
custou ainda o nome do
sindicato no rol de maus

ao
ex-tesoureiro pela

desconto em folha,
n e m a q u i t a ç ã o d o
empréstimo e nem tão
pouco constava na

Estranhamente, não
foi encontrada a autorização

A
farra de celulares promovida
pela diretoria anterior custou
ao Sindflego,

Em p rés t i m o a ex -
presidente

Farra dos celulares

-

-

pagadores da SERASA.

-
Com essa filosofia, mas
sem usar os mecanismos
corretos, a diretoria
anterior deixou que a
prefeitura de Goiânia,
promovesses três ações
judiciais por falta de
pagamento do IPTU do
apartamento adquirido
por 50 mil reais e alugado
por 600 reais. Caso o
valor gasto com o imóvel
fosse emprestado ao
servidor à taxa de 2,5%
representaria um ganho
mensal de 1 mil 250
reais. E não teria que
pagar IPTU.

- Aquela
gráfica antiga, cedida ao
Sindflego na

nos
informou oficialmente de
seu paradeiro. Já se
passaram 3 meses e nada.
Caso não tenhamos uma
r e s p o s t a i m e d i a t a ,
estremos acionando os
responsáveis pela guarda
do patrimônio.

Mas não é
servidor da Câmara, e
sim o advogado do
Sindflego. Sem nenhuma
explicação lógica, a ex-

É, seria muito
melhor ter deixado o
comodato, não concordam?

forma de
c o m o d a t o e s t á
desparecida. Ninguém da
diretoria anterior

Pagar IPTU por quê?

Tem gente que já
recebeu a diferença de
URV

Onde foi parar a
gráfica?

-

Comissão Eleitoral não registrou Ata da Eleição



BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2009
TITULO DÉBITOCONTA CRÉDITO SALDO

RECEITAS SOCIAIS1
CONTRIBUICAO SOCIAL1001 0,00 22.387,68 22.387,68
INSCRIAO SOCIAL1002 0,00 92,88 92,88

0,00 22.480,56 22.480,56TOTAL

RECEITAS PLANO DE SAUDE2
CONTRIBUICAO PLANO DE SAUDE2001 0,00 120.165,34 120.165,34
INSCRICAO PLANO DE SAUDE2002 0,00 15.243,00 15.243,00
CUSTO OPERACIONAL SAUDE2003 0,00 5.913,00 5.913,00

0,00 141.321,34 141.321,34TOTAL

RECEITAS DE SERVICOS4
TAXAADMINISTRACAO EMPRESTIMOS4002 0,00 3.659,43 3.659,43
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS4003 0,00 20.571,51 20.571,51
RECEBIMENTO DE CONVENIOS4004 0,00 108.218,29 108.218,29
RECEBIMENTO SEDE CAMPESTRE4005 0,00 1.362,29 1.362,29
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS4008 200,00 5.480,00 5.280,00
RECEBIMENTO CONS. ODONTOLOGICO4009 0,00 335,30 335,30

200,00 139.626,82 139.426,82TOTAL

DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS5001 4.908,06 0,00 4.908,06
MATERIAL DE CONSUMO5002 128,20 0,00 128,20
SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS5003 501,67 0,00 501,67
VEICULOS5005 1.482,65 0,00 1.482,65
LUZ E ENERGIA5007 108,54 0,00 108,54
TELEFONE FIXO5008 499,60 0,00 499,60
AGUA5010 222,87 0,00 222,87
JUROS E TARIFAS BANCARIAS5011 57,00 0,00 57,00
TAXAS MULTAS E IMPOSTOS5017 5.480,00 0,00 5.480,00
MULTA - TELEFONE CELULAR5022 1.128,92 0,00 1.128,92
TARIFA CX PROGRAMADO5024 31,16 0,00 31,16
FUNDO ROTATIVO - DESP DIVERSAS5026 1.000,00 0,00 1.000,00

15.548,67 0,00 15.548,67TOTAL

DESPESA SEDE CAMPESTRE6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS6001 7.856,95 0,00 7.856,95
MATERIAIS DE CONSUMO6002 373,50 0,00 373,50
SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS6003 148,00 0,00 148,00
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE6004 2.980,00 0,00 2.980,00
FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS6007 481,49 0,00 481,49
LUZ E ENERGIA6008 1.573,53 0,00 1.573,53
DIARISTAS6009 650,00 0,00 650,00
BAR6012 677,98 0,00 677,98
TELEFONE6014 89,70 0,00 89,70

14.831,15 0,00 14.831,15TOTAL

DESPESAS PLANO SAUDE7
CONVENIO UNIMED7001 120.144,97 0,00 120.144,97
CONVENIO SAUDE STAGENOVEVA7004 14.927,76 0,00 14.927,76

135.072,73 0,00 135.072,73TOTAL

DESP. CLUBE ARUANA8
MATERIAL DE CONSUMO8003 248,00 0,00 248,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS8006 465,00 0,00 465,00

713,00 0,00 713,00TOTAL

OUTRAS DESPESAS9
PAGAMENTO CONVENIOS DIVERSOS9001 83.164,09 0,00 83.164,09
EMPRESTIMOS AASSOCIADOS9002 44.300,00 0,00 44.300,00
SALDO DO MES ANTERIOR9005 0,00 63.255,38 63.255,38
SALDO DO MES ATUAL9006 19.219,04 0,00 19.219,04
PAG CONT. HONO. ADVOCATICIOS9008 53.635,42 0,00 53.635,42

200.318,55 63.255,38 137.063,17TOTAL

TOTAL GERAL 366.684,10 366.684,10 0,00

Prestação de Contas
Conforme compromisso assumido em campanha, a diretoria do Sindflego está divulgando aqui os

balancete do mês de fevereiro de 2009, com toda transparência possível. Caso o filiado tenha alguma
dúvida basta procurar o departamento financeiro que será prontamente esclarecido.

Vanda Divina Dorneles Siqueira José Humberto Mariano
Presidente



Discurso de posse do Presidente
Senhoras e Senhores,

Hoje, apesar de ser a quarta vez em que tenho a honra de dirigir
como presidente a entidade representativa dos servidores da
Câmara Municipal de Goiânia, confesso a todos que estou de fato e
realmente muito emocionado e feliz. E vou explicar por que.
Apesar de ter sido o idealizador e um dos fundadores do Sindflego,
ainda não o havia presidido, pois sempre achei mais importante que
novos companheiros pudessem dar sua parcela de contribuição,
culminando com o surgimento de novos líderes e impedindo o
continuísmo, que na maioria das vezes, é prejudicial ao
crescimento e fortalecimento da entidade.

Mas, não é só por isso. Quando de minha última participação, há
seis anos, como Tesoureiro, mesmo consciente de que havia
cumprido o meu dever e exercido o mandato na plenitude, levando
o Sindflego ao seu maior crescimento, tanto patrimonial como
organizacional, achava que estava na hora de parar.
Entretanto, os fatos ocorridos no final de nosso mandato, onde
presenciamos mudanças abruptas no comportamento de alguns
membros da Diretoria, que até então eram considerados
companheiros, percebemos que o trabalho de politização e
conscientização da categoria havia, em parte, sido em vão. Pois até
mesmo os próprios diretores não haviam compreendido a
importância do espírito de corpo e da preponderância dos interesses
coletivos sobre os interesses individuais.

Assim, resolvi adiar a minha aposentadoria como dirigente
sindical, pois sabia que ainda precisava voltar, já que os erros
cometidos pelo caminho precisavam ser reparados.
Mas quem me dava a garantia de que o certo era eu e não alguns
colegas que tentaram implodir o Movimento Sindflego de Luta,
aliando-se à pessoas que cerraram as portas do Sindicato e cassou o
seu presidente? Então, de forma prudente, esperei para ver o que de
fato iria acontecer. E não esperei pouco. Foram seis anos,
aguardando para saber se realmente nós estávamos bem
representados e sem que houvesse a necessidade de mudanças na
direção do Sindicato.

O previsto aconteceu. A categoria não estava satisfeita com os
seus representantes e nem com a forma displicente e
antidemocrática que estava sendo conduzida a nossa entidade. A
imobilidade e o distanciamento da categoria, evidenciando a fuga
ao debate de temas que mexiam com a vida de todos, foram se
tornando patentes, levando os servidores ao descontentamento
geral e à exigência de mudanças profundas.

Procurado por diversos companheiros, não tive como me furtar ao
chamado. Além de nunca fugir à luta, tinha a sensação de que
precisava resgatar, não só o respeito ao servidor, mas a minha
própria dignidade. Não que a houvesse perdido, ainda que um
grupo de desafetos e inescrupulosos, de forma maquiavélica, tenha
tentado fazê-lo, mas para dar um basta às campanhas rasteiras,
movidas pelo ódio e pela inveja, no âmbito do Poder Legislativo
Goianiense.

Nesse sentido, escolhemos desde o início a nossa estratégia de
luta. Primeiro, procuramos formar uma chapa representativa de
todos os departamentos da Câmara e dos aposentados.As propostas
foram elaboradas a partir dos anseios e sugestões de cada um e
discutidas democraticamente nas diversas reuniões realizadas,
aberta a todos, independente de qualquer opção política.
Segundo, a busca pelo consenso, mesmo entendendo que a disputa

é salutar e a unanimidade quase sempre é equivocada, mas para
evitar o desgaste natural provocado por um embate eleitoral. Os
personagens principais, apesar de serem colegas de trabalho, no afã
da busca pela vitória, se esquecem do respeito devido e tratam os
concorrentes como verdadeiros inimigos em uma frente de batalha.
E por fim, a decisão politicamente correta, de realizar uma
campanha voltada à apresentação de propostas e soluções,
poupando o colega servidor do rebatimento constante das mentiras
e do ataque gratuito, que em nada engrandecem o nosso Sindicato.

O resultado da eleição deixou claro para todos nós qual foi a
melhor estratégia adotada. Enterrou por vez a campanha
pejorativa, moldada em ataques fortuitos, mentiras repetidas,
abuso de poder, mudança comportamental, pressões psicológicas e
cobranças de favores realizados.

E consolidou, de vez por todas, a campanha séria e propositiva,
que respeitou de fato o servidor, que não é nenhum mentecapto, não
sofre de amnésia e tem em média mais de trinta anos de serviço,
tempo suficiente para conhecer verdadeiramente a personalidade e
o caráter de cada um. Que isso sirva de lição àqueles que ainda
acreditam que a difamação pura e simples, feita através de
panfletos, faixas e cartazes apócrifos, fixados à surdina e em última
hora, seja suficiente para mudar uma história que foi construída ao
longo dos anos, com determinação, perseverança e honestidade.

Agora, chega de falar do que faz parte do passado e que,
certamente, não voltará jamais. Os compromissos assumidos em
campanha, sem nenhuma presunção, já estão sendo resgatados
antes mesmo de assumirmos. Senão vejamos: cronograma das
férias vencidas e a vencer, aplicação do reajuste de 4,55 por cento,
descongelamento de todos os processos administrativos,
pagamento das diferenças de titulação, de abono de permanência e
de reposição vencimental de onze por cento, determinado em
sentença judicial. E, felizmente, com a eleição da Nova Mesa
Diretora, que tem os vereadoresAnselmo Pereira, Djalma Araújo e
Giovani Antônio como integrantes, certamente teremos mais
facilidade em resgatar nossos compromissos.

Aos colegas, que em nós confiaram o voto, o nosso
agradecimento, em nome da Chapa Dois. Àqueles que, além de
votar na Chapa Dois, fizeram questão de vestir a nossa camisa azul,
do Movimento Sindflego de Luta, o nosso compromisso fiel de
jamais decepcioná-los

Aos funcionários do Sindicato, quero acreditar que todos são
necessários, porém tenho certeza que nenhum é insubstituível.
Quem se adaptar às mudanças que implementaremos, certamente
permanecerá. Os que, por qualquer motivo, não se adequarem,
obviamente serão dispensados. E os que, imotivadamente,
recorreram à Justiça do Trabalho contra o nosso Sindicato,
pleiteando indenizações injustas e abusivas, certamente não
permanecerão.

Aos companheiros de chapa e agora dirigentes do Sindflego,
agradeço a todos pelo empenho e participação na campanha, que
foi deveras muito importante, porém não se iludam com o fato de
que ganhar uma eleição, significa dever cumprido. Pelo contrário.
Agora é a hora de colocar em prática tudo que defendemos e a
participação de todos, essa sim, é imprescindível.
Agradeço aos companheiros da Diretoria de Recursos Humanos,
representada pela Helena, que me deram a unanimidade dos votos,
muito obrigado aos companheiros da Taquigrafia, com Heloísa e
Edmo, que nos deram a vitória, à Neusa Palazzo, que se destacou,
na composição com a colega Wanda Dorneles e aos companheiros
recém nomeados, também obrigado.

Aos verdadeiros amigos, que independente do partido, religião
ou time de futebol que nunca bandearam, meu muito obrigado de
coração.

Agradeço, especialmente, a minha companheira Delma, que
inicialmente por gostar muito de mim, fez oposição ferrenha à
minha candidatura. Mas, como mulher não manda, depois da
decisão tomada me ajudou bastante, principalmente tolerando o
meu mal-humor, e fez um café da manhã espetacular, fechando
com chave de ouro a nossa campanha.

Aos que estão ao nosso lado, a esperança de um trabalho sério e
voltado sempre para o bem. Aos que estão contra, o convite para
caminharmos juntos, na defesa intransigente dos interesses dos
servidores e do fortalecimento do Sindflego que agora, mais do que
nunca, é realmente de Luta.

Obrigado a todos e felizAno Novo.



Como pegamos o Sindflego

honorários advocatícios referentes à diferença de 11%, dos valores recebidos pelos servidores efetivos e
inativos em 2008: R$ 21.759,09;
honorários advocatícios referentes à diferença de Adicional de Titulação, dos valores recebidos pelos
servidores efetivos e inativos em 2008: R$ 7.000,00;
dois meses de prestação de serviços de telefonia celular pela empresa TIM, no valor de R$ 3.600,00,
desconsiderando juros, multa e correção monetária;
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, do apartamento adquirido por R$ 50.000,00, referente aos anos
de 2005, 2006, 2007 e 2008, no valor aproximado de R$ 4.000,00.

1 -

Aherança a nós deixada pela diretoria anterior não é tão boa assim como foi alardeado pelo ex-tesoureiro na
solenidade de posse, representando, naquela ocasião, o ex-presidente. Segundo ele, foram deixados em caixa, cerca
de R$ 50.000,00, realizáveis a médio e longo prazos de aproximadamente R$ 226.211,92, em empréstimos a
receber, e nem um centavo de dívida a pagar.

A verdade dos fatos, explicitada na contabilidade do Sindicato, no sítio do Tribunal de Justiça de Goiás, na
Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia e na SERASA, é um tanto quanto divergente. Senão vejamos.
O saldo em conta corrente era de R$ 67.778,20. No entanto, as dívidas vencidas, até 31/12/2008, somavam a quantia
de R$ 36.359,09, detalhadas da seguinte forma:

2 -

3 -

4 -

Essas dívidas totalizam um valor bastante significativo para ser ignorado pelo ex-tesoureiro, naquela
simbólica prestação de contas. Resumindo: em caixa havia de fato R$ 31.419,11 e os créditos a receber
(empréstimos, convênios, plano de saúde) eram de R$ 218.604,73, ou seja, R$ 7.607,19 a menos do que o
informado.

Protestos Judiciais

Sede Campestre fechada

Existem três ações movidas pela Prefeitura no
Tribunal de Justiça de Goiás. Acesse o site
www.tjgo.jus.br e consulte os processos nºs.
200805453800, 200503110650 e 200805536668 e
comprove você mesmo estas informações.

Como se não bastasse, o nome honrado do
nosso Sindicato foi parar na SERASA. Isso mesmo,
fomos negativados, ou seja, estamos com o nome sujo
no mercado. Isso, por conta da inadimplência de 2
meses com a operadora de telefonia celular TIM. Aliás,
alguém sabia que membros da Diretoria do Sindflego,
até mesmo suplentes, e alguns funcionários tinham
telefones celulares bancados por nós? Pois é, amigo.
Você paga 1% de sua remuneração mensal, um dia de
salário anual e 10% de taxa de administração da
Unimed para proporcionar mordomias, como telefones
celulares, aos “dirigentes sindicais”. É a Câmara
fazendo escola.

ASede Campestre Mário Raimundo dos Santos
foi estranhamente fechada no dia 14 de dezembro e não
mais reabriu em 2008, pelo menos para os associados
“normais”. Quando assumimos, encontramos bombas
e máquinas queimadas, aparadores de grama e
roçadeira danificados, piscinas sem manutenção,
cercas quebradas, matagal tomando conta,
funcionários em férias, nenhuma mercadoria para
revenda etc.

Tudo isso aliado à impossibilidade de abertura
de conta, devido à restrições na SERASA e à falta de

registro da ata da eleição, não tivemos como reabri-la
em janeiro e nem tampouco promover as reformas
necessárias para o seu correto funcionamento.

A sede recreativa de Aruanã foi mais uma
ingrata surpresa. Constatamos, assim como nos
reafirmou o ex-tesoureiro Parmênio Alves, que 4
chalés foram inteiramente construídos em via pública
e 1 com 50% nesta mesma condição. Ou seja, o
Sindflego, por falta de planejamento, projeto de
ocupação e negligência da ex-diretoria, invadiu área
pública.

Segundo informações obtidas na cidade, em
breve a prefeitura deverá reabrir a avenida e
fatalmente os chalés terão que ser demolidos. E quem
vai pagar o prejuízo? Se tal fato ocorrer durante a
administração , a atual diretoria irá
responsabilizar os ex-dirigentes, pois não justifica a
construção em via pública, já que a área doada a nós
pela prefeitura de Aruanã, possui cerca de 5 mil
metros quadrados, dos quais mais de 3 mil ainda se
encontram vagos.

Mas, não nos elegemos para ficar reclamando
e sim para consertar o que estava errado. Disposição
para isso não nos falta. Mudanças nos procedimentos
serão implantadas, alterações estatutárias evitarão os
desmandos e aplicarão penalidades mais rígidas aos
dirigentes infratores. As pessoas pensarão duas vezes
antes de cometer erros primários, que dilapidam o
patrimônio do Sindicato.

Sindflego de Luta

Clube de Aruanã


