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ATA DA REUNIÃO DE DIREÇÃO EXECUTIVA DO SINDISEAB. Aos vinte e oito dias do 
mês de março de 2019, às 17h30 horas, em segunda convocação, na Sala de 
Convenções do Hotel Condor, localizada na Avenida Sete de Setembro, 1.866 – Centro – 
Curitiba – PR, com a finalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:  
Demonstraram disposição para compor a chapa da Direção Estadual Geraldo Carvalho de 
Oliveira, Roberto Carlos Prazeres de Andrade Silva, Temístocles Vital e Donizétti 
Aparecido Rosa da Silva. 1) Encontro Estadual. 2) Eleições do SINDISEAB para 
Gestão 2019-2022. Encaminhamentos: 1) Encontro Estadual: Foi feito o debate e 
avaliação da pauta da Assembleia Geral e plenárias nos locais de trabalho. Para compor 
a Comissão Eleitoral serão apresentados: Selma Troyner de Arruda Hezel, Carlos 
Henrique de Souza e Marcos Mendes de Araújo. Quanto a pauta de reivindicação tirou-se 
o seguinte posicionamento coletivo da Direção Estadual. a) A Direção Estadual propõe, 
para aprovação da Assembleia Geral, um dia de paralização das atividades (greve) no 
final do mês de abril, em razão do não atendimento dos itens de pautas protocolados. A 
data será construída em conjunto com os demais sindicatos dos servidores públicos do 
Paraná e as centrais sindicais, em razão do debate da reforma da previdência também. b) 
A Direção Estadual propõe, para aprovação da Assembleia Geral, que as categorias 
representadas pelo SINDISEAB aprovem o estado de greve, em razão do não pagamento 
da data base. Conceituação: O estado de greve é o demonstrativo da categoria ao 
Governo da insatisfação pelo não pagamento da data base, bem como a disposição em, 
persistindo a situação, deflagrar greve. c) Aprovado o estado de greve a Direção Estadual 
se reunirá, num prazo de até 20 dias para formatar as seguintes ações: - Organização nos 
locais de trabalho, os comandos de greve estadual, regional e local; - Produzir e enviar 
material de apoio unificado (faixas) - Articular com os demais sindicatos dos servidores e 
realizar uma campanha unificada de comunicação que dialogue com a sociedade; - 
Convocar, não havendo pagamento da data base, assembleia geral estadual para avaliar 
a deflagração da greve. 2) Eleições do SINDISEAB para Gestão 2019-2022: Realizou-
se o debater com as pessoas interessadas em compor a chapa da Direção Estadual e 
deliberou o que segue. Definiu-se que o nome da chapa da direção será: TODOS E 
TODAS NO SINDISEAB. Já dispuseram os seus nomes para presidir o SINDISEAB: 
Temístocles Vital e Roberto Carlos Prazeres de Andrade Silva. Para auxiliar nos demais 
cargos da Direção Estadual dispuseram seus nomes: Geraldo Carvalho de Oliveira e 
Donizetti Aparecido Rosa da Silva. Para o Conselho Fiscal os nomes são: Presidente, 
Valdinei Rodrigues da Silva; Relator Ronie Von Ramos de Assis e, membro, Maria 
Auxiliadora Fernandes. Todos e todas podem fazer parte, e a composição da chapa 
seguirá até as proximidades data limite definido pelo Estatuto Social para registro de 
chapas (22/04), quando então se realizará uma última reunião para definição dos cargos. 
Se houver mais que um candidato para o mesmo cargo, será feita uma votação secreta 
entre para definição do candidato. A votação será entre os sindicalizados presentes na 
reunião. 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, 28 de março de 2019. 
 
Temístocles Santos Vital.  
Secretário Geral do Sindiseab. 
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Donizétti Aparecido Rosa da Silva. 
Presidente do Sindiseab. 


