TRADIÇÃO, NOVOS TEMPOS, NOVAS IDÉIAS - GESTÃO 2016-2019
ATA DA REUNIÃO NA REPRESENTAÇÃO POR LOCAL DE TRABALHO DO IAP SEDE, VIVEIRO DO
GUATUPÊ, ÁGUAS PARANÁ DE CURITIBA. Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezesseis, no Viveiro do Guatupê, e aos dez dias, do mesmo mês e ano, no IAP Sede, Curitiba/PR,
conforme convocação na forma do Estatuto Social, deu-se início as reuniões com os trabalhadores em
seus locais de trabalho, com a Direção Estadual do SINDISEAB. As reuniões foram presidida pelo
Presidente do SINDISEAB Donizetti Aparecido Rosa da Silva, com a presença de diretores, associados e
servidores integrantes do Meio Ambiente, conforme listas de presença. O Presidente do SINDISEAB,
Donizétti Silva, fez os informes acerca da negociação da data base, pagamento de promoções
progressões. Todos tiveram oportunidade de fazer uso da palavra, e as duas reuniões foram pautadas
pela ordem e tranquilidade. A primeira reunião, no dia nove, ocorreu no VIveiro do Guatupê, das 8h às
10h, e resultou na "carta de reivindicações" escrita pelos servidores, anexo dessa ata. Na segunda
reunião, no IAP Sede, no dia 10, das 9h às 10h30, o Presidente Donizétti Silva, após os informes das
negociações e pautas, esclareceu acerca do protocolo da FENASEP à Presidência do IAP, no sentido de
recolher o imposto sindical. O protocolo recebeu o número 14.053.728-4, datado de 26/04/2016, às 11h26.
Consta no processo ofício número 0784/2016, da Presidência do IAP, indeferindo o pedido, inclusive com
conhecimento de vários associados que estavam na assembleia geral onde se discutiu a filiação à
federação. O procedimento foi aberto e encerrado, antes da Assembleia Geral Ordinária do SINDISEAB,
que se realizou no dia 28 de agosto de 2016, sendo que, originalmente, conforme edital da AGO, a
Direção Nacional da FENASEP foi convidada para fazer uma fala sobre a conjuntura nacional.
Posteriormente, conforme se explicou na assembleia geral ordinária, a filiação à essa federação já vem
sendo ventilada há duas gestões, a gestão atual, quem tem pautado por não deixar nada enrolado,
submeteu, legitima e democraticamente, à AGO, a filiação à federação, conforme consta nas deliberações
da respectiva ata da AGO. O associado Benedito Eugênio, reiterou o conteúdo da "Carta do Guatupê",
entregue a Direção Estadual, no dia anterior. Donizétti Silva, esclareceu que o SINDISEAB já tem
colocado em pauta nas audiências com as autoridades assuntos como a manutenção de veículos e
atualização de valores de diárias. Porém, os servidores do Viveiro do Guatupê apontaram outras
necessidades como a troca da cobertura, reestruturação e troca das instalações elétricas feitas há 30
anos, câmeras frias e aquisição de equipamentos modernos (GPS). Outra queixa do pessoal é sobre a
altura dos canteiros, pois submetem os servidores à postura inadequada aumentando o risco de lesões na
coluna por falta de ergonomia. A direção sindical observou que existem mesas improvisadas totalmente
precárias. O sindicato esclareceu ainda que alguns temas abordados merecem ser aprofundados nas
próximas reuniões como, por exemplo, é preciso especificar o que servidores reivindicam quanto às
políticas ambientais. Quanto à gestão sindical, o presidente lembrou a todos, que cada gestão é uma
gestão. Essa gestão não é um continuidade da anterior, mas, uma nova gestão, com plataforma de
trabalho, identidade, objetivos novos, eleitos pela base. O SINDISEAB já está trabalhando na
reorganização do cadastro dos associados e implementando novas tecnologias em comunicação. No site
do sindicato estão as atas e os atos da Direção Estadual que demonstram o atendimento das diversas
solicitações e melhorias na gestão sindical. Antes do fim do ano, ficou ajustado que será feita uma reunião
no Viveiro do Guatupê e no IAP de Curitiba, mas desta vez será no ERCBA em data a ser definida.
Claudia Sonda, que chegou ao final da reunião, questionou a respeito da filiação à FENASEPE, e a
pretensão da mesma de cobrar o impostos sindical. A Direção Estadual reiterou que o assunto já havia
sido objeto de esclarecimento no início da reunião, e que, se as dúvidas persistissem, oportunamente o
SINDISEAB fará, uma NOTA PÚBLICA, para esclarecer as dúvidas em relação ao assunto. Nada mas
havendo a discutir e deliberar, encerrou-se a Assembleia Geral Extraordinária, e eu, Donizétti Aparecido
Rosa da Silva, que presidi a reunião, lavrei a presente ata. Curitiba, 10 de novembro de 2016.
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