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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA - 14/11/2019 1 

Ata da reunião extraordinária da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Educação 2 

Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná - SINDIEDUTEC – Sindicato, 3 

convocada pela diretoria de acordo com o Artigo 31 e em conformidade com o 4 

Parágrafo 2 do caput deste artigo e realizada no dia catorze de novembro de dois mil e 5 

dezenove, no endereço: Rua Dr Reynaldo Machado, 399, Rebouças, em Curitiba-PR. 6 

PRESENTES: DIRETORIA: Adnilra Sandeski, Rosangela Gonçalves de Oliveira, Nilton 7 

Ferreira Brandão, Rafael Gil Ferques, Paulo Cesar Tavares de Souza. Online: Raphael 8 

Pagliarini, Rogério Martins Marlier e Everton Barbosa Cardoso. A reunião foi convocada 9 

para às 16 horas, com início às 16 horas 30 minutos. Devido à ausência do presidente, 10 

a reunião foi presidida pelo vice-presidente Raphael Pagliarini, conforme estabelecido 11 

no Artigo 36 do estatuto deste sindicato. A reunião teve como propostas de pautas: 1 - 12 

Transição da diretoria. 2 - Ações da diretoria até o final do mandato. 3 - Processo 13 

eleitoral e entrega da documentação do processo eleitoral. 4 - Convocação da 14 

Assembleia Geral Ordinária para dar posse à nova Diretoria eleita no processo eleitoral 15 

realizado nos termos do Estatuto em 24/10/2019. 5 - Nota sobre a PEC 186. 6 - 16 

Inclusão de outras pautas. Em comum acordo, esta diretoria fez a inversão de pautas e 17 

começou pelos itens 6 e 4. O diretor Nilton Brandão apresentou o parecer jurídico, em 18 

anexo a esta ata, solicitado pela diretoria na última reunião, sobre a posse da nova 19 

diretoria, ao escritório Bordas Advogados Associados. A conclusão do parecer diz que: 20 

“No presente caso, considerando que não houve em 2019 assembleia geral ordinária 21 

para tomada de contas do exercício de 2018, pensamos que o mais razoável seria que 22 

fosse convocada esta assembleia para data mais próxima possível depois de 23 

10/12/2019. Desta forma, o sindicato poderá adequar-se às exigências do artigo 23, 24 

tanto quanto à aprovação das contas do ano anterior, bem como para dar posse a nova 25 

diretoria eleita. Recomendamos que a nova gestão fique mais atenta na convocação 26 

das assembleias ordinárias nos moldes do estatuto, restabelecendo-se assim a 27 

normalidade e preservando o sindicato de eventuais incômodos ou questionamentos. É 28 

o parecer, que submetemos à consideração da Diretoria”. Também foi destacado que a 29 

partir do dia dez de dezembro deste ano o sindicato fica impossibilitado de realizar 30 

transações bancárias e outros procedimentos administrativos, comprometendo e 31 

onerando a entidade, como já apresentado e justificado para posse da atual diretoria, 32 

conforme ata do dia trinta e um de outubro de dois mil e dezesseis. Sobre o assunto, o 33 

Diretor Financeiro informou que esteve no Banco do Brasil, acompanhado da Diretora 34 

de Sindicalizados e Política Sindical Rosangela Gonçalves de Oliveira para verificar e 35 

buscar possíveis soluções para que o Sindicato não sofresse prejuízos financeiros 36 

neste período de transição. Foram informados pelo gerente que os poderes dos atuais 37 

dirigentes do Sindicato cairão impreterivelmente no dia dez de dezembro, data da 38 

posse da Diretoria atual e nenhuma outra operação será possível a partir desta data, 39 

até que nova documentação que comprove a posse da nova Diretoria eleita seja 40 

entregue na agência. Alertou ainda o Diretor Financeiro que somente a multa referente 41 
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ao não pagamento do Convênio com a Unimed que vence no dia 15 de dezembro trará 42 

o prejuízo de mais de vinte e dois mil reais para o SINDIEDUTEC, sem contar outros 43 

prejuízos referente a juros de mora. Além da possibilidade de comprometer seriamente 44 

a vida (em se tratando de saúde, o sentido pode ser literal) de todos os filiados que 45 

possuam o convênio. A mesma situação vale para os demais convênios (com a Amil 46 

Saúde, por exemplo). A partir do parecer jurídico e diante das implicações relevantes 47 

para a gestão da entidade e dos interesses da categoria, a diretoria, por decisão 48 

unânime dos diretores presentes, entende que a posse da nova diretoria deve ser feita 49 

em assembleia ordinária a ser convocada para o dia 11 de dezembro de 2019, ocasião 50 

em que também deverá ser realizada a tomada de contas do exercício anterior (2018). 51 

Na sequência foi tratado do Item 2, referente as ações da diretoria até o final do 52 

mandato. Definiu-se que todas as publicações na página do sindicato, listas de e-mails, 53 

grupos de comunicador instantâneo posteriores a data de hoje serão de 54 

responsabilidade dos diretores das pastas Administrativa e de Comunicação, em 55 

conformidade com o Artigo 37 e o Artigo 41 do estatuto deste sindicato. Ainda em 56 

relação ao mesmo ponto, definiu-se que haverá antecipação do pagamento do décimo 57 

terceiro salário das funcionárias e demais despesas possíveis de serem antecipadas, 58 

tais como: convênios, água, luz, telefone, provedor de internet e folha de pagamento. 59 

Não serão tratadas diárias, passagens ou qualquer outra despesa não relacionada com 60 

as despesas citadas anteriormente. Definiu-se que no período de vinte e um de 61 

dezembro deste ano até o dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte será recesso para 62 

todas as funcionárias. Para que isso ocorra, o sistema de controle dos convênios, em 63 

especial da Unimed, será fechado no dia quinze de dezembro, não sendo possível, 64 

nesse período, alterações de convênios disponibilizados aos sindicalizados. Se 65 

necessário, as funcionárias serão convocadas para se fazerem presentes no sindicato. 66 

Em relação ao Item 3 que trata do processo eleitoral e entrega da documentação do 67 

processo eleitoral. Em resposta, o presidente da comissão eleitoral e diretor Paulo 68 

Cesar informou que toda a documentação com as atas já assinadas por ele foi entregue 69 

na terça-feira, dia doze de novembro deste ano na Secretaria do Sindicato. Os demais 70 

membros da comissão virão assinar as atas na sede, conforme suas disponibilidades. 71 

Na sequência foi incluído na pauta sobre o edital de convocação para eleição do 72 

Núcleo Sindical de Base para o campus de Palmas. É de entendimento desta diretória 73 

que a convocação foi feita em desacordo com o estabelecido no Artigo 69 do estatuto 74 

deste sindicato. Por essa razão o edital torna-se sem efeito. Considerando não haver 75 

data hábil para nova convocação essa diretoria deliberou pela suspensão temporária do 76 

edital, que ficará a cargo da nova diretoria, já que está tem até 60 dias após a posse 77 

para apresentar cronograma para realização das assembleias para recomposição das 78 

diretorias dos Núcleos Sindicais de Base. Sobre o Item 5 que trata da Nota sobre a 79 

PEC 186, estabeleceu-se que a nota será redigida coletivamente, ficando o diretor 80 

Rafael responsável por criar o documento e compartilhar para edição. Em função do 81 

horário avançado o Item 1 da pauta foi suprimido. A reunião encerrou às 19 horas. 82 
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Nada mais havendo a relatar, eu, Rafael Gil Ferques, diretor administrativo e de 83 

patrimônio deste sindicato, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos demais 84 

presentes e por mim. 85 


