TODOS E TODAS NO SINDISEAB - GESTÃO 2019-2022

Ata da reunião da Diretoria do SINDISEAB. Aos vinte e sete dias do mês junho de dois
mil e vinte, se reuniu de forma virtual e online, devido à pandemia do novo coronavírus,
conforme convocação realizada através do grupo de WhatsAp da Diretoria. Participaram o
Presidente Temístocles Santos Vital; a Vice-presidenta Laura Jesus de Moura e Costa, a
Primeira Secretária: Josiane Bitencourt da Conceição; o Segundo Secretário: Donizetti
Aparecido Rosa da Silva; a Tesoureira Geral: Maria Auxiliadora Fernandes e; o Primeiro
Tesoureiro: Geraldo Carvalho de Oliveira. Como pauta da reunião: 1) Comunicação: site e;
2) Campanha de filiação. As dez horas o Presidente Temístocles Vital iniciou a reunião, leu
os itens de pauta, e relatou que foram pagas duas parcelas no valor de R$ 3.880,00 (três
mil, oitocentos e oitenta reais) referentes ao projeto do novo site do SINDISEAB, e que a
jornalista Cláudia Maria Morais enviou relatório sobre o projeto e foi convidada a participar
da reunião com a Diretoria para esclarecer o conteúdo do documento. A jornalista, por sua
vez, informou que enviou para a Diretoria documento referente ao organograma do site, e
que itens destacados em vermelho, no projeto, refere-se ao que revisou, sendo as
sugestões e considerações para a diretoria avaliar e encaminhar. Cláudia observou que
algumas alterações foram solicitadas desde o início, porém, não foram contempladas na
proposta inicial enviada pela empresa. Disse ainda que o site foi dividido em áreas, tais
como: INFORMAÇÃO (na cor verde) local que o usuário entrará em contato com o
SINDISEAB; INSTITUCIONAL (na cor azul) local editável que permitirá os ajustes dos
nomes dos componentes da Diretoria. O restante permanecerá como antes,
APOSENTADOS, JURÍDICO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (na cor vermelha);
DOCUMENTOS/VÍDEOS/FOTOS, que são colocados pelo SINDISEAB de acordo com as
ações e atividades do sindicato. Donizetti afirmou que acha válido ouvir a empresa, pois é
especialista no assunto, que poderia marcar uma reunião através do zoom, para que a
empresa explique por que não fez as alterações solicitadas, e, se for o caso concluir os
ajustes. Temístocles disse ter proposto que tivesse abas onde houvesse consultas à base,
reuniões e até mesmo uma possível eleição online, e citou, como exemplo as eleições da
ASSEMA que foi feita nesses moldes recentemente. Donizetti disse acreditar que não cabe
ao site essa questão, que quando há eleições deve-se avisar antecipadamente o
sindicalizado, de acordo com o estatuto. Contudo disse que a questão pode ser dirimida na
reunião online com a empresa. Temístocles contra argumentou que se estamos construindo
o site é importante pensar no que será útil para o SINDISEAB. A proposta, finalizou, é para
evitar gastar dinheiro mais tarde, com atualizações, sendo essas funções úteis diante de
um cenário de pandemia. Deliberação: Ficou decidido que o Presidente Temístocles
entrará em contato com a empresa para marcar reunião com a Jornalista Cláudia e a
empresa, na próxima semana. Após a deliberação a jornalista disse não ser difícil
contemplar as sugestões do Presidente Vital. A ferramenta poderá ser interessante, ainda,
como forma de atualizar permanentemente o cadastro dos sindicalizados. Donizetti disse
ser importante que, além da Jornalista e a empresa, quem mais quiser participar para
auxiliar a resolver os problemas do site, possa fazê-lo. Temístocles iniciou o próximo
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assunto, campanha de filiação, e informou que dois sindicalizados solicitaram desfiliação
na semana. Por essa razão devemos fazer algo urgentemente. Donizetti falou que estamos
perdendo filiados em razão de aposentadoria. Temístocles disse que devemos ser mais
incisivos, se não corremos o risco de diminuir drasticamente o número de sindicalizados.
Reiterou haver dado duas opções, a empresa Abridor de Latas, incialmente, e, depois uma
proposta campanha de filiação virtual. A Vice-presidenta Laura disse que o momento pede
ações, reuniões, envolvimento online com a base. Acredita que panfletagem no momento
não cabe, pois não se deve fazer campanha corpo a corpo devido a pandemia. Laura
sugeriu verificar maneiras de alcançar os sindicalizados de maneira de forma virtual.
Donizetti disse que entende a angústia do Vital, sua apreensão, pois muitos funcionários
ao se aposentarem, não entendem que o sindicato poderá continuar a representá-los
mesmo aposentados. É importante finalizar o projeto do site e concordou com a Laura, que
é preciso provocar os representantes regionais, fazer este contato com frequência por meio
das mídias que dispomos. Disse ainda que precisamos fazer notícias, divulgar, por
exemplo, os encaminhamentos das reuniões da Diretoria que estão sendo realizadas aos
sábados. Se ouvirmos os regionais teremos algo mais produtivo. Afirmou que ao contratar
uma empresa, para campanha de filiação, não teremos o resultado esperado, pois a
empresa vai trazer um pacote pronto e talvez nem tenhamos condições de executar. Maria
auxiliadora disse que concorda com a opinião de Laura, Donizetti e Geraldo. Acrescentou
que o momento financeiro é preocupante, e que tem o acerto da demissão do funcionário
Luiz, autorizada pela Diretoria. Josiane tomou a palavra e disse que para iniciar uma
campanha de filiação acha importante o site estar funcionando bem. Cláudia disse que o
SINDISEAB precisa ter agenda, de suas reuniões e fazer suas próprias lives. Laura citou
como exemplo as reuniões dos professores que participa e que iniciaram com poucas
pessoas, com o passar do tempo à participação foi aumentando. Laura sugeriu que o
SINDISEAB faça uma live por mês de aproximadamente 01 hora. Laura disse ainda que
participa de reuniões a nível nacional e há muita adesão e acha importante criar novos
métodos para que possamos nos reinventar. Geraldo tomou a palavra e afirmou que o site
é uma ferramenta importante estar funcionando e a partir do site estar funcionando fazer
reuniões com representantes regionais. Temístocles tomou a palavra e disse que existe um
material que foi impresso para facebook e instagran, não foi pago abridor de latas, para
campanha on line. Temístocles lembrou que ainda existe um site que estamos pagando e
está funcionando. O presidente disse ainda que existe a proposta do out door (05 ou 06
out doors).Temístocles afirmou que os gastos dos SINDISEAB estão equilibrados e afirma
que conseguirão pagar as indenizações do Luiz e da Nilza. Afirma ainda que estamos
perdendo filiados e existem as propostas apresentadas. Donizetti disse que já debatemos
o assunto dos panfletos os quais não foram aprovados sendo assim não foram pagos
Temístocles afirmou não terem sido avaliados a qualidade dos materiais, disse que não
foram pagos por não ele não ter sido antecipadamente comunicado aos dirigentes dos
SINDISEAB. Donizetti disse que a arte não agradou a executiva. Temístocles disse
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discordar do dirigente, pois não foi na oportunidade avaliada qualidade do material, ou seja,
não foi pago somente por não ter avisado. Geraldo toma a palavra e disse que acha a idéia
do out door interessante e não muito caro. Temístocles disse ter enviado proposta para
todos dirigentes. Cláudia disse que o SINDISEAB deverá ter agenda de reuniões e propõe
uma live a tarde toda sexta-feira no facebook e um boletim que seria enviado pelo
whatsapp.cláudia disse que vai fazer proposta e enviará semana que vem. Laura sugeriu
reunião com dirigentes na segunda para fazer agenda da semana. Temístocles sugeriu
votação. Donizetti disse que não temos idéia do público que alcançaremos mas como o out
door valoriza o serviço público seria importante utilizá-lo.Donizetti afirmou que queremos a
mensagem da valorização do sindicato e do serviço público. Geraldo disse que não poderia
aprovar o out door, tendo em vista que a arte não cita agricultura nem meio ambiente, disse
ainda que acha interessante, mas não se enxerga na arte, caso haja alterações, concorda
com a confecção. Temístocles informou que fará as alterações necessárias com a empresa.
Donizetti toma a palavra e lembra a importância de trazer orçamentos para as reuniões e
ter a opinião de todos antes mesmo de mandar fazer os materiais para divulgação pelo
SINDISEAB. Temístocles solicitou opinião dos dirigentes se acham interessante continuar
em contato com rede de farmácias e supermercados para possível convênio com
SINDISEAB para utilização dos associados. Laura sugere não esquecer da rede de
supermercados condor que acredita ser a que tem menor preço. Maria auxiliadora iniciou
próximo assunto relatando para quem não participou das reuniões anteriores, que o
problema da Nilza foi bem estudado pelo contador Paulo e advogada Fabiana é foi
considerada atípica, pois procurou advogado e assinou procuração sem ter sido despedida.
A advogada está cobrando R$ 6.000,00 da Nilza, referente aos seus honorários. Problema
encaminhado para a advogada e o contador que estão pesquisando melhor forma de
resolver o problema, pois a Nilza afirmou que o SINDISEAB deve pagar os referidos
honorários e deixou claro que não quer perder emprego e que contratou advogado por
sugestão do Temístocles.o presidente do SINDISEAB disse que somente pediu para o Luiz
resolver o problema da Nilza, referente a mudança de cargo da Nilza para diarista.
Temístocles disse que o Paulo afirmou que estava errado o contrato da Nilza com o
SINDISEAB. Temístocles disse que o Luiz ao invés de resolver o problema trouxe processo
(documento extra judicial). Temístocles falou que devemos pagar o que devemos para
funcionária, caso contrário vamos ter problemas futuros. Donizetti sugeriu marcar reunião
para resolver seguindo sugestão dos profissionais, Dra Fabiana e o contador Paulo. Maria
auxiliadora questionou quem irá pagar os honorários da advogada? Temístocles afirmou
que sem a Nilza entrou com processo o SINDISEAB tem dinheiro para pagar o que de
direito a Nilza tem para receber. Donizetti esclareceu que não há processo ainda, somente
uma notificação extrajudicial. Laura sugeriu que o SINDISEAB faça um acordo com a
advogada da Nilza para não a pressionar, sugeriu ainda que alguém da Diretoria
acompanhe a negociação. Temístocles disse que a Dra Fabiana e o Paulo acompanharão
e apresentarão resultado. Temístocles afirmou ainda que acredita ter sido melhor acontecer
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tal problema neste momento do que futuramente. Maria auxiliadora disse que existem
maneiras de resolver o problema da Nilza sem demissão. Donizetti disse ser questão
técnica e deveremos discutir na próxima reunião para sabermos qual será o
encaminhamento. Temístocles iniciando outro assunto da pauta, lembrou que temos que
deliberar e informar a Diretoria como será encontro dos representantes sindicais que deverá
acontecer antes do encontro estadual. Donizetti disse que devemos fazer através do zoom,
reunir para fazer debate, ou seja, a reunião será para ouvir e testar a ferramenta que deverá
acontecer no máximo daqui uns 15 dias para divulgar o encontro que acontecerá na
segunda semana de julho. Donizetti disse estar a disposição para ajudar no que for
possível.

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.
Geraldo Carvalho de Oliveira – 1º Tesoureiro.
Josiane Bittencourt da Conceição – 1ª Secretária.
Laura Jesus de Moura e Costa – Vice-Presidenta.
Maria Auxiliadora Fernandes – Tesoureira Geral.
Temístocles Santos Vital – Presidente.
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