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ATA DA REUNIÃO DE DIREÇÃO EXECUTIVA DO SINDISEAB DO 
SINDISEAB. Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 
nove horas e trinta minutos, em segunda convocação, na Sala de Reuniões do 
SINDISEAB, localizada na Rua Dr. Manoel Pedro, 729, Cabral, Curitiba, 
realizou-se a Reunião Presencial da Direção Estadual do SINDISEAB, 
convocada nos termos do estatuto social com a finalidade de discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Referendar publicidade em outdoor 
em 2017; 2) Referendar contrato com plano de saúde com a AGEMED; 3) 
Referendar acordo coletivo de trabalho dos funcionários do SINDISEAB, de 
2017; 4) Referendar recolhimento de jóia para novas sindicalizações, para 
integrar ações judiciais, ou carência de 12 meses, conforme previsão do 
estatuto; 5) Ações judiciais impetradas durante a gestão 2016-2019; 6) Apreciar 
e deliberar sobre solicitação de sindicalizado quanto a: b) acesso às atas das 
reuniões da Direção Estadual; b) reunião mensal e exclusiva do sindicalizado 
com o tesoureiro para acompanhamento prestações de contas do SINDISEAB; 
7) Referendar agenda sindical 2018; 8) Debater encontro de viveiristas e 
guardas parques; 9) Debater e encaminhar sobre mobilizações nacional, 
estadual e regional: reforma da previdência e pauta de reivindicação dos 
órgãos; 10) Tratar da ampliação da base sindical e; 11) Campanha de Filiação. 
Justificou a ausência a diretora Joseane Bintencurt da Conceição, por estar 
envolvida com a Operação Verão em seu local de trabalho. A reunião iniciou-se 
com os Informes das ações judiciais, da conjuntura econômica e debates sobre 
conjuntura política e ações conjuntas com a participação da Doutora Fabiana 
Pedrozo e do Economista e Assessor do SINDISEAB Cid Cordeiro. O 
Secretário Geral Temístocles Santos Vital, apresentou um relato e proposta 
feita no CEMA. Textos em anexo. Após o período de informes e debates, com 
a participação de todos os presentes, passou se aos itens deliberativos 
iniciando com os itens primeiro ao quinto da pauta, conforme segue: 
DELIBERAÇÕES: 1) Comunicação e publicidade - O SINDISEAB participará, 
dentro de suas possibilidades orçamentárias, de campanhas publicitárias do 
FES com outdoor, panfletos e outros meios de comunicação em massa, 
apoiando, inclusive, no que for necessário os demais sindicatos do FES. A 
campanha iniciou-se no ano de 2017. A prestação de contas da campanha 
será feita de acordo com o estabelecido no estatuto social. Será disponibilizado 
o link teste para que todos os diretores possam testar o novo site do 
SINDISEAB. Após os testes e correções será colocado no ar. O formato das 
transmissões ao vivo, via Facebook será ajustado. O Conexão SINDISEAB 
Especial será apresentado toda sexta-feira às 19h00, o tempo de programa 
será no máximo 25 minutos. As Conexões Temáticas terão no máximo 15 
minutos e continuam sendo transmitidas ao vivo em situações que exijam 
comunicação imediata. Aprovado por unanimidade. 2) Plano de Saúde: Após 
análise, e consulta ao SINDIJUS, que já possui contrato de parceria, o 
SINDISEAB assinará contrato de parceria com a AGEMED, para oferecer plano 
de saúde sindicalizados, de acordo com o plano disponibilizado pela AGEMED. 
Contrato em anexo. Aprovado por unanimidade. 3) Acordo Coletivo de 
Trabalho dos funcionários do SINDISEAB: Após negociação com todos os 
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funcionários, sob orientação das assessorias jurídica e contábil, foi assinado e 
referendado o ACT de 2017. Aprovado por unanimidade. 4) Jóia: tendo em 
vista as várias ações judiciais que o SINDISEAB está propondo, num formato 
diferente – juizado especial, o não sindicalizado que desejar se sindicalizar, 
para habilitar-se de imediato nas ações judiciais, deverá recolher uma jóia de 
12% do seu salário base, conforme previsto no estatuto. Sem o recolhimento 
da jóia a carência para habilitar em alguma ação é de 12 meses de filiação. No 
caso de entrar numa ação judicial antes dos 12 meses, a jóia será recolhida 
proporcionalmente até completar os 12 meses previstos. Aprovado por 
unanimidade. 5) Ações judiciais: Foram disponibilizados relatórios das ações 
judiciais referentes às gestões anteriores até 31 de dezembro de 2016, e o 
relatório da gestão 2016-2019, referente às ações ofertadas no ano de 2017. 
Relatórios em anexo. Aprovado por unanimidade. Em seguida passou-se a 
apreciar os demais itens da pauta, deliberando-se conforme segue: 
DELIBERAÇÕES: 6) Solicitação de sindicalizado para acesso às atas das 
reuniões da Direção Estadual e reunião mensal com o tesoureiro para 
acompanhamento das contas do SINDISEAB, conforme anexo. O Estatuto 
Social do SINDISEAB estabelece, no artigo 12º que o sindicato será 
administrado por uma Diretoria Executiva Estadual eleita. De igual forma é 
eleito um Conselho Fiscal cuja atribuição exclusiva e restrita é a fiscalização 
financeira, o que se dá por ocasião do fechamento do exercício financeiro, de 
acordo com as normas e os procedimentos de praxe da contabilidade. O 
Conselho Fiscal é suficiente e competente para examinar as contas e emitir 
parecer que é submetido à apreciação da Assembleia Geral, nos exatos termos 
do Estatuto Social. Quanto às atas deliberativas, de igual forma, concluído os 
procedimentos de praxe, inclusive as atas que dispõem sobre a apreciação e 
aprovação das contas, são registradas e arquivadas no Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos do 3º Ofício, localizado na Rua Ébano Pereira, 60, 21º 
andar conj. 2105, são públicas, qualquer interessado pode se dirigir ao cartório 
e solicitar cópia dos documentos. Quanto ao bloqueio nas mídias sociais o 
mesmo se dá quando o seguidor deixa de observar a política de privacidade 
dessas mídias. Aprovado por unanimidade. 7) Agenda sindical: Fica ajustada e 
definida a agenda sindical para 2017/2018, em anexo. Aprovado por 
unanimidade. 8) Encontro de viveiristas, guardas parques e fábrica de tubos: 
Serão abordadas questões trabalhistas, técnicas, políticas e sociais. O evento 
será realizado no terceiro trimestre de 2018 (junho a agosto). A Secretaria 
Geral ficará responsável pela organização do evento. Aprovado por 
unanimidade. 9) Mobilizações nacional, estadual e regional: sempre que houver 
convocações da CUT – Central Única dos Trabalhadores e do FES – Fórum 
Estadual das Entidades Sindicais do Estado do Paraná, instâncias que o 
SINDISEAB está ligado, o SINDISEAB, dentro de suas possibilidades 
orçamentárias, aderirá. Aprovado por unanimidade. 10) Ampliação da base 
sindical e Campanha de Filiação. Será feita uma campanha de filiação em 
todos os órgãos da base. As ações da campanha, num primeiro momento 
serão levantamento de dados dos órgãos, reuniões e atendimento nos órgãos, 
e também com as associações de servidores dos órgãos. Num segundo 
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momento será estudada a viabilidade de contratação de uma empresa de 
marketing para uma campanha institucional. O SINDISEAB representa os 
trabalhadores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(SEMA), e seus Órgãos: Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Instituto das 
Águas do Paraná (AGUAS PARANÁ), Instituto de Terras, Cartografia e 
Geociências (ITCG), Instituto de Floresta, Serviço Geológico do Paraná 
(MINEROPAR); da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 
(SEAB), e seus Órgãos: Agência de Defesa Agropecuária do Paraná 
(ADAPAR). Centrais de Abastecimento do Paraná SA (CEASA), Centro 
Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA), Instituto Paranaense de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), Instituto Agronômico do 
Paraná (IAPAR); e Afins: Superintendência de Desenvolvimento Educacional 
(FUNDEPAR); Departamento de Imprensa Oficial do Estado (DIOE), Rádio e 
Televisão Educativa do Paraná (RTVE), Junta Comercial do Paraná, Instituto 
de Pesos e Medidas do Paraná (IPEM), Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES). Aprovado por unanimidade. 
Nada mais havendo, encerrou-se a reunião, e eu, Temístocles Santos Vital, 
Secretário Geral, lavrei a presente ata que vai também subscrita pelo 
presidente e demais presentes. Curitiba, 07 de fevereiro de 2018. 
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