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Ata da reunião da diretoria executiva do SINDISEAB. Aos vinte dias do mês junho de dois
mil e vinte, a diretoria do SINDISEAB reuniu-se de forma on-line, conforme convocação
realizada através do grupo de debates ‘SINDISEAB Executiva’ 2019-2022, do aplicativo
whatsapp. Com a participação dos seguintes dirigentes: Temístocles, Maria Auxiliadora,
Donizetti e Josiane, sendo a pauta da reunião: 1) jurídico: Luiz, Nilza 2) Comunicação:
Site/Cláudia/Live FES. A partir das dez horas, Temístocles vital abriu a reunião, leu os itens
de pauta, e iniciou falando sobre o funcionário Luiz, informou ter assinado o aviso prévio do
funcionário e enviado ao contador Paulo para que o mesmo proceda o desligamento do
funcionário. Finalizando o assunto em pauta o dirigente Donizetti afirmou que o presidente
cumpriu a deliberação da Executiva. Temístocles passou a analisar a iniciativa da
funcionária Nilza, que devido ela ter contratado advogado para reivindicar possível
compensação por trabalhos executados anteriormente, referente ao período 2017-2020,
disse ter conversado com o contador Paulo e advogada Fabiana e foi informado que a ação
deve ter o valor total aproximado de R$ 12.000,00 (fundo de garantia e INSS). Paulo e
Fabiana farão reunião com a Nilza para possível acordo. A advogada informou que seria
melhor encaminhar a Justiça do Trabalho e pagar o que deve ser pago a funcionária ou
regularizar a permanência da Nilza no SINDISEAB para evitarmos problemas futuros. Maria
Auxiliadora disse que sempre teve um bom relacionamento com a Nilza porém no momento
houve quebra de confiança. A dirigente falou que funcionária iniciou como diarista por
orientação do advogado Jackson, os pagamentos dos trabalhos foram pagos como
autônoma e na gestão passada foi inserida no contrato coletivo de trabalho da gestão
anterior. A dirigente disse ainda que o contador Paulo não foi avisado das mudanças e
continuou pagando impostos como autônoma. A dirigente disse ter ligado para a funcionária
questionando a razão pela qual a funcionária contratou advogado sem ter sido demitida e
mediante os argumentos apresentados pela referida dirigente acreditar que os
procedimentos foram feitos de forma equivocada, e questiona se devemos manter a
funcionária trabalhando na equipe após essa quebra de confiança. Donizetti falou que a
questão é técnica, devem ser seguidas orientações do contador Paulo e da advogada
Fabiana. Temístocles disse que pode haver desconforto com o funcionário Leôncio que é
esposo da Nilza, no caso de demissão. Donizetti encerrando o assunto Nilza, afirmou que
Temístocles e Maria Auxiliadora, têm propriedade para analisar assunto e que a quebra de
confiança pode ser reconstruída dependendo das partes, resolver por vias legais para que
não tenhamos problemas futuros. Em seguida foi tratado o assunto Cláudia. Temístocles
informou ter conversado com a jornalista Cláudia e marcou reunião no período da tarde
(16h). Temístocles iniciou próximo assunto da pauta e informou que foi pago a segunda
parcela referente ao contrato com a empresa Dohms, que trabalha no projeto do novo site
do SINDISEAB. Informou ainda que a jornalista Cláudia e a empresa Dohms deverão se
reunir e conversar a respeito. Após a reunião repassarão informes para direção executiva.
Maria auxiliadora sugeriu que algum dirigente ajude a jornalista na condução do processo.
Acredita que dentro da Executiva existem pessoas que possuem mais conhecimento
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técnico e podem ajudar na reformulação do site. Temístocles informou que o técnico enviou
o esquema e não conseguiu entender o site e disse que vai enviar em pdf para mostrar 3
versões para a executiva (3 propostas em pdf). Maria Auxiliadora relatou sua preocupação
das demandas de trabalho de Temístocles, por estar com inúmeras atribuições, o que
dificulta o monitoramento e a gestão dos trabalhos da comunicação. Temístocles tomou a
palavra e disse que qualquer dirigente pode acompanhar os trabalhos da jornalista.
Donizetti disse que também está com muitas atribuições, que entende os problemas da
Cláudia e que o presidente deveria supervisionar os trabalhos da jornalista. Temístocles
disse que pode acompanhar os trabalhos da Cláudia, mas pede a ajuda do Donizetti.
Donizetti disse achar importante haver reunião da jornalista com Michel antes de enviar
proposta aos dirigentes, pois a jornalista poderá não aceitar algo citado na proposta.
Donizetti disse ainda que apesar de sua ajuda no acompanhamento dos trabalhos da
Cláudia, somente o presidente deve orientar a mesma, ser o interlocutor. Josiane tomou a
palavra e se propôs ajudar a jornalista nos temas relacionados ao IAP para publicação no
jornal do SINDISEAB, e que vai solicitar ainda auxílio do Sebastião funcionário aposentado
do IAP/Litoral. Maria auxiliadora disse ter conversado com a jornalista que sugeriu fazer um
boletim por semana e a dirigente prometeu a jornalista informar sua proposta como
sugestão na reunião. Donizetti disse que deverá ser planejado, dentro do mês e não
acredita que o boletim funcionaria mediante o envio de email considerando as dificuldades
quanto á atualização de emails dos filiados. Sugeriu, também, definir o horário de trabalho
“home office”. Com relação ao próximo assunto LIVE /FES, a proposta é fazer lives no site
do SINDISEAB. Donizetti sugeriu utilizar o site antigo enquanto não se constrói o novo e
que poderemos transformar ou substituir lives por vídeos. Temístocles disse que autoriza a
jornalista a fazer boletins semanais com ajuda dos dirigentes Donizetti, Josiane e do
presidente, concluindo o assunto.
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.

Donizetti Aparecido Rosa da Silva – 2º Secretário
Josiane Bittencourt da Conceição – 1ª Secretária
Laura Jesus de Moura e Costa – Vice Presidenta
Maria Auxiliadora Fernandes – Tesoureira Geral
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