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Ata da reunião da Diretoria Executiva do SINDISEAB. Aos onze dias do mês Julho de dois
mil e vinte, a Diretoria do SINDI/SEAB se reuniu de forma virtual e online, devido à
pandemia do novo coronavírus, conforme convocação realizada através do grupo de
WhatsApp da Diretoria. A reunião foi realizada por meio do aplicativo MEET/ZOOM, com a
participação dos seguintes diretores/as: vice-presidenta Laura Jesus de Moura e Costa;
Primeira Secretária: Josiane Bittencourt da Conceição; Segundo Secretário: Donizetti
Aparecido Rosa da Silva; Tesoureira Geral: Maria Auxiliadora Fernandes; Presidente
Temístocles Santos Vital, e Secretária Geral Leoricelia da Graça Oliveira Teixeira. Pauta
da reunião: 1) Jurídico; 2) Financeiro; 3) Comunicação: Site, Campanha de Filiação e Live;
4) Previdência; 5) Reunião com Dirigentes Regionais 6) Funcionários: rescisão de Contrato
do funcionário Luiz e processo trabalhista da funcionária Nilza. O presidente Temístocles
Vital abriu a reunião, às 10 horas, lendo os itens de pauta, e passou a palavra para a Dra
Fabiana Pedroso, advogada do Sindicato, que participou da reunião. Tratando do Jurídico,
no que se refere à ação 27915, na qual a PGE alega prescrição por perda de prazo e o juiz
concedeu, num despacho, a advogada esclarece que o relatório que o funcionário Luiz
apresentou ao presidente está equivocado. Profunda conhecedora do processo, Fabiana
informou à Diretoria, que o processo físico contém treze volumes. O primeiro volume foi
extraviado dentro da própria vara. Consta uma certidão no processo comprovando o
extravio. Quando o advogado Guilherme Manna Rocha faleceu, em 09 de março de 2013,
todos os processos de sua responsabilidade foram suspensos, dentre eles esse que o juiz
reconheceu o extravio. Ao assumir a responsabilidade de todos os processos do advogado
Guilherme, iniciou-se a busca para localizar o volume extraviado junto ao cartório da
terceira vara de Curitiba, sendo encontrado muito tempo depois. A advogada explica que
não existe razão para desespero. O que deve ser feito é fazer a defesa técnica através de
vários recursos que são cabíveis ao processo. A tesoureira Maria Auxiliadora apresentou
dados financeiros que justificam, tecnicamente, a solicitação de Justiça gratuita ao
processo, uma vez que a arrecadação do SINDISEAB no mês de junho foi de R$45.986,32
e as despesas foram R$43.890,30. Além disso no ano de 2020 houve setenta e uma
desfiliacões. A Secretária Leoricelia disse que achava que a situação estava pior, mas que
com a explicação técnica da Dra. Fabiana, acredita que temos boas chances de ganhar a
ação, e que informar e esclarecer aos associados. Dra Fabiana explicou que no Tribunal
de Justiça será um colegiado que apreciará a questão e a tramitação possui etapas. O
Secretário Donizetti disse que o sindicato deve informar aos associados os fatos como são,
que, existe equívoco, como comprovada a certidão trata-se de um erro do judiciário. Informa
haver assinado uma procuração, que está no processo, para que a Dra Fabiana fizesse as
alegações quando ao extravio, quando foi emitida a certidão. Depois disso a própria PGE
propôs acordo, reconhecendo, portanto, o alegado na certidão. Maria Auxiliadora
questionou a necessidade de contratação de assessoria para ajudar a Dra Fabiana,
proposta que havia sido feita pelo presidente Vital à Dra Fabiana e à Diretoria. Temístocles
argumentou que existem pessoas influentes e com prestígio no judiciário, e que consultou
a Dra Fabiana, quanto a necessidade de um outro profissional ajudar na ação, como a
mesma não se opôs, então tomou a decisão de solicitar um orçamento ao Dr Ludimar
Rafanhim. Temístocles disse que acha importante a contratação de uma assessoria pois caso
o sindicato perda a ação terá sucumbência e os filiados irão nos cobrar. Dra Fabiana voltou
a dizer que trata apenas de mais uma etapa, que não haverá resposta este ano.
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Temístocles perguntou se todos estavam satisfeitos com os esclarecimentos da Dra
Fabiana, ou se havia mais alguma dúvida. Donizetti disse que se dava por satisfeito com
as explicações e que este é o princípio da boa gestão, sempre conversar antes,
coletivamente, para evitar desgastes desnecessários. Temístocles disse que a prescrição
do prazo escrito na decisão do juiz de direito, foi o que causou terrorismo. Donizetti disse
que a manifestação ocorreu dentro do processo e não vê necessidade de contratação de
assessoria e se caso o sindicado perder a ação deveremos explicar ao associado que não
se trata de equívoco nosso, mas, do judiciário, que assim entendeu. Após a dispensada e
saída da Dra Fabiana da sala online, Temístocles acrescentou um fato novo, disse que o
SINDISEAB recebeu uma notificação judicial sobre o processo e foi extraviado. Disse que,
como as contas estarão equilibras, devido a demissão do funcionário Luiz, haverá recurso
para suportar a contratação de do Dr. Ludimar para tentar reverter a decisão do judiciário
nesse processo. Donizetti questionou: se existe a notificação, de fato, ela faz parte do
processo. Josiane tomou a palavra e disse que o presidente deveria ter falado sobre o
extravio do documento no momento que a Dra Fabiana estava na reunião, pois a fala e
explicações da advogada foi diferente do que ele passou a falar. Laura disse concordar com
a contratação, porém, no momento que houver necessidade e não contratação prévia.
Temístocles disse que será para recorrer do despacho atual e nos despachos futuros. Para
cada intervenção no processo a pedida é de um salário mínimo. Laura disse que concorda
se for uma contratação pontual. Donizetti falou o advogado, se contrato, conforme a
proposta, vai trabalhar dentro do que foi apresentado cada intervenção paga-se um salário
mínimo. Temístocles confirmou, disse que será contratado a cada resposta que tenha que
ser dada no processo. Donizetti concluiu, disse que em um embargo, por exemplo, ou
qualquer outra movimentação, remunera-se, e que o contrato é até o término do processo.
Assim, conclui não ter necessidade da contratação. Colocado em votação houve um
empate. Donizetti, Maria e Josiane votaram pela não contratação, Laura, Vital e Leoricelia
pela contratação. Vital sugeriu consultar o Tesoureiro Geraldo, que não participou da
reunião. Donizetti disse se preocupar com a condução da reunião pois, quem está ausente,
da reunião não deve votar. Por fim, ficou encaminhou-se por encerrar o assunto, marcar
uma nova reunião com a Dra Fabiana, para esclarecer o fato novo, avaliar e encaminhar.
Insistindo na questão, após vencida, Temístocles disse que o corte da contribuição sindical
à CUT, a demissão do funcionário Luiz, e a desliberação do segundo secretário Donizetti,
para quem o SINDISEAB ressarcia mensalmente a GEE/GI, resultou numa economia que
suporta contratar a assessoria do Dr Ludimar. Relatou que houve desfiliações, que
precisamos de um jornalista freelancer, que o salário da jornalista Cláudia, com encargos,
chega a R$ 8.899,00. Laura discordou, entende que devemos colocar em prática a
campanha de filiação. Temístocles disse que a campanha não foi aprovada pela Diretoria.
Disse que apresentou propostas, porém a executiva não autorizou nem opinou sobre a arte
do outdoor. Laura continuou, disse que a jornalista tem várias atribuições encaminhadas
pela Diretoria: terminar o projeto do novo site; propôs e foi aprovada a elaboração de um
boletim quinzenal; está trabalhando em mecanismos que possibilite a interação online com
a base, como live quinzenal e facebook. Entende que, o que precisa, é definir qual é a
nossa prioridade, o que é importante. Solicitou calma e reflexão. Donizetti disse que está
preocupado com superávit. Não dá pra fazer gestão sindical assim, pensando apenas no
lucro, no capital. É preciso cuidar também com a resistência pessoal que o presidente criou,
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desde o início da gestão, com a jornalista. Cada semana produz-se uma notícia negativa
para os funcionários. Ninguém consegue produzir desse jeito, e o trabalho não sai mesmo.
No site a última notícia postada é de 23/06, temos que produzir notícia, ao menos 3 ou 4
por semana. Foi deliberado organização a agenda mensal e publicar, no entanto, houve
reuniões regionais em Maringá e Francisco Beltrão, sem que nenhuma orientação fosse
publicada nos meios oficiais do sindicato. As pessoas têm dificuldades, em Maringá não
vários colegas não participaram por atraso no envio do link e dificuldade de entrar na sala
de reunião, nenhum treinamento ou orientação foi dada. É preciso passar informações e
material para jornalista, sem informação não há condição de produzir matéria alguma.
Donizetti afirma não estar convencido que demitir a jornalista seja bom. Quanto ao outoor
discorda, afirma que houve manifestações pela não aprovação da arte, que deliberou se
apresentar orçamentos e não foi apresentado. Vital disse que algumas alterações foram
feitas na arte e que não precisa de dois orçamentos, tendo em vista que a base das se
refere a um projeto desenvolvido através do FES. Em seguida Temístocles falou sobre fazer
reunião no Zoom para testar a ferramenta e solicitará aos regionais que informem sobre o
melhor dia e horário para reunião. Leoricelia disse que acha que será um período difícil
para o sindicato, tendo em vista que os associados, para reduzir custo, corta na
mensalidade sindical, que pesam trazer menos retorno financeiro. Quanto a reunião com a
Dra Fabiana, Temístocles sugere fazer na próxima segunda, às 16h. Aprovado por todos e
todas. Leoricelia questiona sobre a live prevista par ao dia 15/07, se terá quórum? Laura
informou que o FES tem feito lives quinzenais e são bem assistidas. Maria Auxiliadora disse
que recebeu email do contator Paulo com orientação para registrar a funcionária Nilza, ou
então demiti-la. Temístocles disse que o assunto será resolvido judicialmente. Maria
Auxiliadora disse que aguardar pela decisão judicial, deixando-a como está não é
recomendado. Donizetti disse que, para delimitar e cessar o período de alcance da justiça
referente ao processo, precisa sim, tomar a decisão agora. Como haverá reunião na
segunda, sugeriu convidar o Paulo para participar, assim a Diretoria avalia e encaminha.
Laura disse que, como diarista, se ela pagar o INSS como autônoma, não teria pendência,
é uma questão para o debate com o Contador. Maria Auxiliadora disse que a contratação
e registro em carteira poderá trazer ainda mais problemas. Temístocles entende que deve
contratar como diarista e acertar legalmente. De qualquer modo são possibilidades que
serão avaliadas com o Contador Paulo na reunião online. 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
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Maria Auxiliadora Fernandes – Tesoureira Geral

Leoricelia da Graça Oliveira Teixeira - Secretária Geral
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