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Ata da reunião da Diretoria Executiva do SINDISEAB. Aos onze dias do mês Junho de dois 
mil e vinte, a Diretoria Executiva do SINDISEAB reuniu-se de forma on-line, conforme 
convocação realizada através do grupo de debates ‘SINDISEAB executiva’ 2019-2022, do 
aplicativo whats’app. com a pauta da reunião: 1) Jurídico: Fabiana, Luiz; 2) Comunicação: 
dispensa da jornalista Cláudia; 3) Comunicação/site; 4) Campanha de divulgação e filiação 
ao SINDISEAB. A partir das dez horas. Temístocles Vital abriu a reunião, leu os itens de 
pauta, e pôs em discussão à proposta de trabalho de Luiz, funcionário de escritório que 
agora é formado em direito. Maria Auxiliadora tomou a palavra informando que encaminhou 
a proposta apresentada pelo Luiz para todos os dirigentes. Informou ainda que conforme 
proposta o funcionário Luiz irá utilizar toda estrutura do SINDISEAB inclusive para trabalhos 
particulares. Analisando a proposta com a dirigente Laura e com o contador Paulo, 
conforme cálculo (trabalhos extras e encargos sociais) o valor totaliza R$ 8.876,00. 
Donizetti tomou a palavra e diz ter analisado documento e afirma estar preocupado com a 
proposta, pois acredita não ser compatível com o valor salarial de advogados iniciantes que 
é o caso do Luiz. Não concorda com a contratação, pois, acredita que a contratação poderá 
acarretar problemas trabalhistas. Disse ainda não acreditar na necessidade em contratar 
outro advogado além da Fabiana, acha que se houvesse contratação deveríamos optar 
entre o Luiz ou a Fabiana.  Temístocles concordou com a Maria e Donizetti em manter a 
Fabiana no setor jurídico e dispensar o funcionário Luiz.  Argumentou que em consequência 
que o sindicato está passando, Luiz deverá dispensado. Temístocles informou que a 
demissão do funcionário Luiz vai custar ao SINDISEAB R$ 26.432,00 aproximadamente. 
Temístocles sugeriu ainda que a Etni poderia trabalhar por 4 horas diárias com a dispensa 
do Luiz. Apesar do Donizetti e Josiane acreditarem que a funcionária Etni não conseguirá 
acumular todas as atribuições que provavelmente será delegado a funcionária com a saída 
do Luiz, ficou acatada sugestão dos dirigentes, Maria auxiliadora e Donizetti fazer uma 
experiência com a funcionária Etni de alguns meses para verificar se conseguirá 
corresponder as expectativas, caso não corresponda será contratado estagiário de direito 
após análise novamente da situação pelos dirigentes.concluindo item da pauta com a 
afirmação do dirigente Donizetti onde acredita que todos os funcionários do SINDISEAB 
deverão diante da situação atual executar não somente atividades do seu setor. 
Temístocles concluiu o assunto informando que irá acompanhar o desempenho dos 
funcionários principalmente da Etni. Temístocles falando sobre o site outro assunto da 
pauta, informou que nos enviará proposta do site após a jornalista Cláudia devolver análise 
do lay out do site enviado pelo presidente para sua análise. Os dirigentes aguardarão o 
envio do documento. Temístocles falando sobre o último assunto da pauta expôs aos 
dirigentes sobre a dificuldade em trabalhar com a jornalista Cláudia. Citou como exemplo 
temas que foram repassados a jornalista para que fizesse uma matéria na semana do meio 
ambiente, porém não houve resposta ou até mesmo justificativa dos motivos de não ter 
concluídos a matéria. Donizetti tomou a palavra e disse que conhece as dificuldades de 
trabalhar com a funcionária, porém, acredita que a demissão acarretará ações judiciais. 
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Maria Auxiliadora esclarece que para construir jornal precisa de um bom pc para que se 
tenha condição de um bom trabalho. Temístocles fez leitura dos temas que sugeriu a 
jornalista para confecção do jornal. A dirigente Josiane sugeriu enviar carta a todos os 
funcionários do SINDISEAB, informando das dificuldades do sindicato e pedindo apoio e 
dedicação neste momento que o SINDISEAB está passando. Apesar dos argumentos do 
presidente os dirigentes Josiane, Temístocles, Donizetti e Maria Auxiliadora mantiveram a 
opinião de que o momento não seria apropriado para dispensa da jornalista.  Para todos 
funcionários do SINDISEAB pedindo colaboração de todos na execução dos seus trabalhos 
devido a situação atual do SINDISEAB até mesmo para manterem seus empregos. 

Nada mais tendo a acrescentar, eu, Josiane Bitencourt da Conceição, 1ª secretária do 
SINDISEAB, lavrei a presente ata que vai também subscrita pelos demais presentes. 

 

Temístocles Santos Vital – Presidente 

Donizetti Aparecido Rosa da Silva – 2º Secretário 

Josiane Bittencourt da Conceição – 1ª Secretária 

Maria Auxiliadora Fernandes – Tesoureira Geral 
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