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Ata da primeira reunião da Diretoria Executiva do SINTUNIFEI, realizada aos dezesseis dias do 

mês de janeiro de dois mil e dezoito, na sede do SINTUNIFEI, com início às 14h00mn (quatorze 

horas), estando presentes nesta reunião: Emerson Luciano dos Santos, Presidente; Edna Carvalho de 

Azevedo, Vice-Presidente; Andreia Teixeira, Secretária; Tamirys Meirielle Marques, Suplente 

Secretária; José Airton de Freitas, Tesoureiro e Paulo Sérgio Marques, Suplente Tesoureiro; com as 

seguintes Pautas: Análise das Eleições da Diretoria Executiva e discussão sobre as ações iniciais da 

gestão 2018/2019. Inicialmente o Presidente agradeceu a presença de todos, propondo o início da 

discussão sobre as eleições. Ao final da discussão desse tema ficou claro a posição da atual 

Diretoria Executiva, com relação à insatisfação pela forma como foi conduzida as eleições sindicais. 

Todos esperavam que as chapas tivessem tido a oportunidade de discutir amplamente suas ideias, 

sobretudo, nas redes sociais, da mesma forma, esperava-se que o pleito fosse decido nas urnas.                       

Contudo, todos os acontecimentos e decisões não partiram da então chapa “Sindicato é para Lutar”. 

Essa, por sua vez, acatou todas as decisões do órgão legalmente constituído para realizar o pleito, a 

Comissão Eleitoral, embora, discordando totalmente delas. Respeitou-se também, a decisão da 

assembleia realizada no dia 18 de dezembro de 2017, em que, por votação decidiu declarar a chapa 

“Sindicato é para Lutar” vencedora do pleito. Finalizando esse tema, o Presidente esclareceu que 

naquele momento não havia tempo hábil para qualquer ação, sob pena de paralisar as atividades do 

sindicato. Na sequencia, os membros da Diretoria Executiva decidiram pela criação dos Grupos de 

Trabalho:  Tecnologia da informação; Cultura e laser (inclui confraternizações); Saúde (Ceam); 

Saúde (Unimed); Jurídico; Assédio; Luta sindical e Convênios, ficando resolvido que essa iniciativa 

será divulgada na próxima assembleia geral. Fechando esse assunto, os membros da Diretoria 

Executiva resolveram pela criação do Questionário: “O SINTUNIFEI quer ouvir você”. Com esse 

questionário será possível conhecer as demandas dos filiados, e assim, a interação sindicato/filiado 

será fortalecida, além de possibilitar uma ação mais efetiva por parte do SINTUNIFEI. Finalizando 

os trabalhos, os membros da Diretoria Executiva reafirmaram                         

o compromisso de trabalhar defendendo as propostas de campanha e as demandas que surgirem ao 

longo desta gestão.  
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Encerrando esta reunião, a presente ata, após lida e aprovada será assinada pelos membros 

participantes  da reunião.   
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