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ATA DA REUNIÃO DE DIREÇÃO EXECUTIVA DO SINDISEAB DO
SINDISEAB. Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezoito, às catorze horas, em segunda convocação, na Sala Passarela –
Espaço Cultural - da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, localizada
na Praça Nossa Senhora de Salete, Curitiba, Paraná, 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 - CAMPANHA DE FILIAÇÃO; 2 - ELEIÇÕES GERAIS 2018; 3 ORÇAMENTO E ORDENAMENTO DE DESPESAS; 4 - AÇÕES JUDICIAIS; 5 LIBERDADE SINDICAL; 6 – PARANÁPREVIDÊNCIA; 7 - DATA BASE E
CONGELAMENTO DE GRATFICAÇÕES. Justificaram suas ausências:
Gilberto Sentinelo e Joseane Bintencurt da Conceição. A reunião iniciou-se
com a discussão e deliberação seguindo os itens da pauta: 1 - CAMPANHA
DE FILIAÇÃO: Foi desenvolvido um texto básico pela Secretaria Geral. A ideia
inicial era fazer um panfleto. Dialogando com a Jornalista do SINDISEAB,
Cláudia Moraes, pensamos em fazer um gibi tipo palavras cruzadas que teria
um apelo motivacional mais adequado na categoria. Estamos formatando a
ideia e vendo os custos do projeto. Encaminhamento: até 30 de junho de 2018:
a) Presidência - apresentar o projeto para deliberação; b) Secretaria Geral apresentar as informações referentes ao levantamento de dados dos órgãos. 2
- ELEIÇÕES GERAIS 2018: O assunto foi pautado para direcionar um início de
conversa. Encaminhamento: aprofundar o debate a partir de julho de 2018,
tendo e vista que a prioridade nos meses de maio e junho é as negociações da
data-base. O objetivo do debate, conforme apontamento nas instâncias
sindicais (Estatuto social: dezembro/2000; Congresso do SINDISEAB ata/2014,
caderno/2014, jornal 216; Assembleia geral agosto/2016, jornal 229, boletim
005; abril/2017 e abril/2018) é produzir um programa unificado através de todos
os sindicatos do FES, contemplando os setores representados (agricultura,
meio ambiente, saúde, educação, etc). 3 - ORÇAMENTO E ORDENAMENTO
DE DESPESAS: A falta de pagamento da data-base repercute também na
receita do SINDISEAB. Ordenamento de despesas deve dar-se pela
presidência, para observar o equilibro financeiro do exercício. Além de
mobilizações, temos que levar em conta o pagamento da data-base para os
funcionários e assessorias, e o pagamento de custas de cerca de 400 novos
processos judiciais. Os diretores e diretoras precisam considerar ainda a
plataforma de trabalho eleita, o planejamento de atividades e financeiro, além,
claro do Estatuto Social. Não é possível visitar a base sem que haja um
planejamento discutido e encaminhado pela Direção Estadual, a fim de que
otimizemos custos e esforços. Onde temos membros da Direção Estadual e
representantes regionais eleitos, esses devem ser respeitados e são os que
precisam articular e mobilizar a categoria em suas regiões. Encaminhamento:
a) Será assinado o ACT – Acordo Coletivo de Trabalho, em anexo, com os
trabalhadores e trabalhadoras do SINDISEAB, aplicando-se, integralmente em
todos os valores econômicos, o INPC acumulado de 01 de maio de 2017 a 30
de abril de 2018 (1,69%); b) Serão pagos, a título de antecipação para retenção
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quando da liquidação de sentenças das ações, custas de cálculos dos
processos de data base, no valor R$ 57.400,00 (Cinquenta e sete mil e
quatrocentos reais), conforme contrato em anexo; c) Será ressarcida custas
judiciais referentes à improcedência de ação judicial da GEEE (processo
0044350-60.2011.8.16.0004, em anexo) aos associados Marco Antônio
Gonçalves e Salatiel Turra. 4 - AÇÕES JUDICIAIS: No site do SINDISEAB http://sindiseab.org.br/noticia.php?id=2708 - há informações atualizadas sobre
todas as ações. Não há uma única ação que as pessoas tenham seguido os
prazos
estabelecidos
na
portaria
http://www.sindiseab.org.br/uploads/download/Portaria03.2017-jurIdico.pdf - e
enviado os documentos que esteja em atraso. Temos uma ação de progressão
da ADAPAR que estamos priorizando devido ao risco de prescrição. Essa ação
os documentos foram entregues no segundo semestre do ano passado, ou
seja, a juntada de documentos se deu quase 4 anos após o efetivo
reconhecimento do direito, restando pouco mais de 12 meses para ajuizar a
ação, considerando, nesse período recesso de final e início de ano, e feriados
o que prejudica o andamento dos processos. Evidente que nem por isso
deixamos correr prazos nas outras ações, temos pressa para não ter que
atualizar documentos e ter retrabalho como ocorrido em 2016. Um exemplo de
mais eficiência nas questões jurídicas é que as ações de progressão ajuizadas
na gestão 2016-2019, em abril de 2017, já estão todas com sentença,
passando à frente de outras ações da mesma natureza ajuizadas em 2008.
Tivemos um demora na ação de data base e progressão, nesse primeiro
semestre de 2018, devido à demanda e dificuldade do perito para fazer os
cálculos, o que nunca havia ocorrido antes, sendo que o perito sempre havia
nos atendido sem problemas. Ele foi o responsável pelos cálculos da ação
27915, por exemplo, com cerca de 800 integrantes. O problema se deu devido
ao recesso de final e início do ano, cumulando com o período de entrega do
imposto de renda, cujo prazo é 30 de abril. Encaminhamentos: Acompanhamos
o caso de dificuldades de realizar os cálculos junto com o jurídico.
Conversamos como perito anterior e, diante das dificuldades, decidimos
contratar outro, que está com menos carga de trabalho. Fizemos um
planejamento com o perito e o jurídico. Para concluir os cálculos em até 60
dias, será realizado um mutirão. Os cálculos serão realizados e enviados por
lotes de 50 pessoas. As ações serão ajuizadas em pequenos grupos, numa
média de 3 pessoas cada. 5 - LIBERDADE SINDICAL: O Governo Richa
implantou diversas práticas antissindicais contra os sindicatos de servidores
públicos. Por exemplo, cortou remunerações dos servidores liberados para
exercer cargos de direção nas entidades representativas de diversas
categorias, o que na prática é redução de salários. Os dirigentes tem tido
dificuldades até mesmo de entrar nos locais de trabalho para conversar com a
base. Anexo memorial protocolado cobrando providências. 6 –
PARANÁPREVIDÊNCIA: A SEAP afirmou que o governo vai fazer um aporte
de recursos para o Fundo Previdenciário. Não mencionou números, mas
afirmou que os detalhes serão apresentados na próxima reunião dos conselhos
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de Administração e Fiscal da ParanaPrevidência, previstas para o dia 28 de
maio. O novo cálculo atuarial e proposta de pagamento das dívidas do
governo serão submetidos à aprovação dos conselhos e encaminhados para a
ALEP, na forma de um projeto de lei. O FES reivindicou acesso aos números
para estudo prévio. 7 - DATA BASE E CONGELAMENTO DE
GRATFICAÇÕES. Foi apresentado um relatório da participação do SINDISEAB
no congresso nacional de servidores. Foi feita uma avaliação das negociações
referentes a data base, conforme matéria publicada no site http://sindiseab.org.br/noticia.php?id=2720.
Encaminhamento de ações: continuar mobilizados; - aprimorar e aprovar texto para disseminar na
categoria; - fazer plantão para cobrar nova reunião com o Governo via SEAP; fazer articulação na ALEP nos dias 27 e 28 de maio de 2018, por ocasião da
audiência pública da SEFA; - tabular/organizar e avaliar na próxima reunião de
Direção as informações das reuniões e visitas feitas à base e socializar com as
dirigentes, e avaliar a necessidade de novas viagens para reuniões com a
categoria; - tabular/organizar e avaliar na próxima reunião de Direção quais
categorias, além do SINDISEAB, estão com indicativo ou estado de greve
aprovados; calendário de lutas: * 24 de maio: - 09h00 - palestra sobre Assédio
Moral com o deputado estadual Tadeu Veneri - na sede do SINTESPO, no
Campus de Uvaranas da UEPG, em Ponta Grossa; * 28 a 30 de maio: Acompanhamento da pauta previdenciária; * 05 de junho: 14h00, reunião coma
Direção do ITCG; * 06 de junho: 09h00, reunião de Direção Estadual, no
SINDISEAB. 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, 22 de maio de 2018.
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