ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONGREJUFE

Aos 29 (vinte e nove) dias de setembro de 2017, a partir das 9h até 10h45, reuniu-se
a Comissão de Organização do 4ª. Congresso do Sindjufeba. Presentes: Denise
Carneiro (JF), Cristiano Cabral (JF), Luciana Liberato (TRT), Fernanda Portela
(TER)Francisco Filho (JM), Jailson Lage (JF) e as funcionárias: Roseane Bastos.
reunião ocorreu na sede do sindicato e teve como pauta: 1. Processo Congressual .
Deliberou-se: a) por interromper o processo congressual e recomeçá-lo após o o
processo de reforma estatutária; b) Será submetida à assembleia geral que a
comissão congressual assuma as atribuições da reforma estatutária; c) Será
apresentada nova proposta de Resolução sobre Reforma estatutária, nos
seguintes termos:
A Assembleia Geral, realizada no dia 30/08, aprovou 02 resoluções: uma sobre o processo de
reforma estatutária e outra sobre o 4º. Congresso. Eis os termos das resoluções aprovadas:
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE 02/10 SOBRE
REFORMA ESTATUTÁRIA:

1.Constituição de Comissão de Reforma Estatutária;
A Assembleia Geral deliberou que a Comissão de Reforma estatutária terá a seguinte composição:
Representantes da Base: Luciana Liberato (TRT); Fernanda Portela (TER), Jailson Lage (JF), Cristiano
Cabral (JF), Gilvan Nery (JF), Alberto Rajy (TRT); Representantes da Diretoria: Denise Carneiro,
Francisco Filho, Lourival Matos, Gilveraldo Dórea, Heve Estrela, Cátia Soares.
2.Requisitos e Prazo para inscrição de propostas de alteração estatutária:
2.1.Poderá apresentar proposta de alteração estatutária o trabalhador (a) que for filiado ao Sindicato.
Para tal, deverá enviar por email ou entregar pessoalmente na sede do sindicato, devendo apresentar
arquivo em Word;
2.2.O prazo para apresentação de proposta de alteração estatutária é de 31/08/2017 a 25/10/2017.
3.Divulgação e debate das propostas
3.3.Serão divulgadas as propostas no site sindical e remetida, por email, o link para todos(as) filiados no
dia 30/10.
3.4.Será criado link específico no site do sindicato para fins de divulgação de todas informações
referente à Reforma Estatutária, bem como o caderno de propostas de alteração estatutária e uma
Tribuna de Debates sobre o tema, onde serão publicados artigos e vídeos dos filiados.
4.Data e Local da Plenária de Debates e Sistematização das Propostas
4.1. A Plenária ocorrerá no dia 18 de novembro de 2017 a partir das 09hs na cidade de Salvador/BA em
local a ser definido pela Comissão de Reforma Estatutária.
5. Data e Local da Assembleia deliberativa

5.1. A Assembléia Deliberativa ocorrerá no dia 29 de novembro de 2017 a partir das 09hs na cidade de
Salvador/BA em local a ser definido pela Comissão de Reforma Estatutária. Tal data pode vir a ser
alterada por outra Assembleia Geral a depender da dinâmica da luta sindical.

