TRADIÇÃO, NOVOS TEMPOS, NOVAS IDÉIAS - GESTÃO 2016-2019
ATA DA 4ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA ESTADUAL DO SINDISEAB - GESTÃO 20162019. Às oito horas e trinta minutos do dia 16 de dezembro de 2016, na sede do SINDISEAB Sindicato Estadual dos Servidores da Agricultura, Meio Ambiente, Fundepar e Afins, à rua Dr. Manoel
Pedro, 729 em Curitiba, reuniu-se a Diretoria Executiva do SINDISEAB, para discutir e deliberar
sobre os assuntos pautados conforme a convocação: Inicialmente foi discutida a atual conjuntura
econômica, tanto a nacional, assim como a que envolve os servidores do Estado. Na conjuntura
nacional os dois temas mais relevantes são a PEC dos gastos públicos e a Reforma da Previdência,
e como ambas irão impactar na vida de todos os servidores. Na sua fala o Dirigente Salgado
questionou a postura de alguns companheiros da Diretoria que defendem pautas da “direita” nas
publicações no grupo do watsApp, como a volta da ditadura militar, segundo o dirigente as pessoas
que tem esta postura deveriam ser afastadas das direções e lideranças regionais; já o Secretário
Temístocles, não concordou com o comentário do Salgado, e afirmou que o Sindicato é uma
instituição democrática e por isso devemos saber conviver com as diferenças, dentro do mesmo
tema o presidente Donizetti, afirmou que não podemos afastar os companheiros que tem um
pensamento contrário e, sim, tentar através do diálogo, fazer com que eles ajustem o seu modo de
pensar, uma vez que somos todos trabalhadores e seremos todos atingidos pela atual conjuntura. A
companheira Auxiliadora, fez um pronunciamento bastante emocionado, afirmando que pretende
deixar a representação do Sindicato junto a Paranaprevidência, por que segundo ela, esta na luta por
direitos desde 1979, e não vai suportar o debate referente a todo o retrocesso causado pelas leis que
estão sendo aprovadas no Congresso e que tiram direitos dos servidores e de todos os
trabalhadores. Na sequência o companheiro Cid Cordeiro, Assessor Econômico do SINDISEAB, fez
uma completa explanação da situação econômica do País e do nosso Estado; e também do impacto
que a reforma da previdência vai trazer para todos os servidores. Estas considerações do Cid serão
compiladas de forma simples e direta para que o conteúdo possa ser encaminhado para toda a base
e, assim, todos possam ter acesso e compreensão do conteúdo. Maria Auxiliadora comentou sobre a
postura extremamente conservadora dos servidores da Agricultura, comentário este, que eu Geraldo,
também concordei plenamente. O Tesoureiro Mário pontuou que o Sindicato deve debater sobre a
saúde laboral dos servidores e também das condições de trabalho dos servidores do Meio Ambiente.
O companheiro Salgado alertou para algumas mudanças na estrutura do setor de Meio Ambiente
que devem enfraquecer o setor, como a extinção da Mineropar que deverá ser incorporada pelo
ITCG, e a transferência da área de Florestas do IAP para a Secretaria de Agricultura. O presidente
Donizétti informou que várias a gestão tem realizado reuniões na sede do IAP, no Viveiro do
Guatupê, e tem visitado vários locais de trabalho do Meio Ambiente e da Agricultura, diagnosticando
e debatendo os problemas. Quanto a data do próximo Encontro Estadual e Assembléia Geral do
SINDISEAB, não ficou definida. Uma reunião de trabalho da Presidência, Vice Presidência, 1º
Secretário e Tesouraria Geral, no mês de janeiro de 2017, concluirá o planejamento das atividades
para o ano de 2017. Por motivo de tratamento de saúde, o 1º Secretário Geraldo Carvalho de
Oliveira, assumirá, sempre que necessário, as atividades do Secretário Geral, Temístocles Vital, na
Secretaria. Nada mais havendo para tratar, a reunião foi encerrada pelo presidente do SINDISEAB,
Donizétti Aparecido Rosa da Silva, e, eu, Geraldo Carvalho de Oliveira, primeiro secretário do
SINDISEAB, para constar, lavrei a presente Ata.
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