
 
 
 

 

 
 

 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DO SINASEFE-MS – REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO 1 

de 2019. Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezenove, no auditório do campus Corumbá 2 

- MS, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul – IFMS, 3 

reuniram-se servidores para a Assembleia Geral que teve início às 10h:45min, em segunda 4 

convocação, tendo em vista o quórum. A assembleia foi dirigida pelo servidor Alexandre Francisco 5 

da Silva e pelo professor André Motta ambos diretores da Seção. Alexandre apresentou os pontos de 6 

pauta da convocação que foram os seguintes: (1) Balanço financeiro; (2) Escolha de delegado para 7 

a 160ª Plenária do SINASEFE – Balanço financeiro: Antes do balanço, a servidora filiada 8 

Fernanda, do Campus de Campo Grande, pediu autorização aos presentes para gravar a reunião, onde 9 

ninguém se opôs. Dando sequência, Alexandre explicou o motivo da realização da assembleia em 10 

Corumbá, pelo fato dos sábados em sua grande maioria letivos em vários Campus, impossibilitando 11 

a realização de assembleia em outra cidade, Fernanda relatou que a direção do Sinasefe MS já fora 12 

comunicada antecipadamente da Plenária desde a data de 19 de junho, que o mais prudente era ter 13 

feito em um sábado no período vespertino onde teria mais representatividade por parte dos servidores, 14 

relatou também que não foi feito o encaminhamento para a filiada Bárbara onde o Diretor Alexandre 15 

ficou responsável de enviar um e-mail com a lista de e-mails dos filiados e também do regimento 16 

interno da Seção, para análise e possíveis alterações, o Servidor Luis Henrique questionou uma 17 

possível retirada de pauta pela direção, onde o Professor André respondeu que não foi a direção que 18 

sugeriu a retirada da pauta do balanço financeiro e sim representantes no grupo de WhatsApp, 19 

Fernanda disse que deve-se ser feito a prestação de contas, conforme o regimento, Alexandre 20 

respondeu que reconhece essa falha da falta da prestação de contas, Fernanda relatou que a falta de 21 

prestação de contas gera transtornos que afeta a falta de recebimentos de diárias. Luiz perguntou o 22 

que faz atrasar os pagamentos de diárias, Alexandre respondeu que o pagamento é realizado após o 23 

lançamento por um diretor e autorizado logo em seguida por Alexandre através de um aplicativo da 24 

agência bancária da Seção, Luiz perguntou qual a agencia bancária da Seção e Alexandre respondeu 25 

SICREDI, Luiz disse que segundo o regimento tem que ser um banco estatal, André respondeu que a 26 

agencia bancária vem da gestão passada e manteve o mesmo banco. Fernanda questionou sobre o não 27 

pagamento da ajuda de custo e quando se está em viagem pelo sindicato essa ajuda deve ser paga, 28 

Alexandre respondeu que na convocação feita pela seção não estava dizendo que seria feito ajuda de 29 

custo e sim ressarcimento de combustível ou passagens, onde devido o financeiro impossibilitou os 30 

lançamentos para ajuda de custo, Fernanda disse que por esse motivo deve ser feito as prestação de 31 



 
 
 

 

 
 

 

contas semestralmente onde devem ser aprovadas em assembleias, Alexandre concordou e disse que 32 

a prestação de contas está finalizada precisa ser encaminhada para o conselho fiscal onde os 33 

conselheiros foram procurados, porem por um ter sido redistribuído e os outros dois estarem de férias, 34 

não foi possível apresentar a prestação aprovada pelo conselho fiscal. Fernanda pediu para incluir 35 

uma pauta que os servidores que estejam em viagem pelo sindicato, recebam a ajuda de custo, relatou 36 

a necessidade de uma assembleia ordinária que seja acessível de preferência na capital onde sugeriu 37 

uma data para próxima assembleia ordinária, no dia 03/08/2019 em Campo Grande, todos os 38 

presentes ficaram de acordo. Alexandre foi questionado o do por que não foi encaminhado a lista de 39 

email dos filiados para Bárbara, conforme a última assembleia em Corumbá, Alexandre respondeu 40 

que devido à falta de tempo, acabou não enviando. Fernanda disse que outra pauta importante são as 41 

atas que devem ser aprovadas em assembleia, pois não estão sendo divulgadas, Fernanda pediu para 42 

concluir o encaminhamento da ajuda de custo, onde os servidores que estiveram na assembleia de 43 

Dourados e na assembleia de hoje 04/07 seja feito o pagamento e com um prazo de 72h, onde foi 44 

aprovado esse encaminhamento. A servidora Silvia, sugeriu que os diretores da Seção possam ter um 45 

horário para poder concluir algumas demandas da Seção, Fernanda relatou que o Servidor Aloisio se 46 

despôs a participar da Direção da Seção para contribuir com o sindicato, porém não teve retorno, A 47 

servidora Suellen concordou com a Silvia onde vê a necessidade de ter um horário para o sindicato 48 

concluir suas demandas sindicais. Suelen disse que que deve –se existir uma maior transparência na 49 

prestação de contas onde isso pode gerar um enfraquecimento no sindicato. Alexandre reconheceu o 50 

atraso na prestação de contas, onde a cobrança estava sendo feita da própria diretoria, e voltou a dizer 51 

que procurou os conselheiros fiscais para entregar a prestação, pois já se encontra concluída e na 52 

próxima assembleia será feita a prestação de contas. Fernanda pediu para que fosse concluída a pauta 53 

sobre a apresentação das Atas para a aprovação nas assembleias e perguntou se a ATA do dia 11/05 54 

já estava pronta, Alexandre respondeu que sim estava pronta, porém, se encontrava no e-mail e na 55 

próxima assembleia será aprovada, Fernanda disse que são 4 atas das últimas assembleias e devem 56 

ser enviadas no e-mail dos filiados uma semana antes da assembleia do dia 03/08 para os filiados 57 

poderem ler e fazer algum tipo de alteração. Suelen disse que o interessante é fazer a Ata no momento 58 

da Assembleia e fazer a aprovação no mesmo dia, Fernanda concordou onde o secretário poderia 59 

fazer isso, Alexandre disse que não tem o secretário, Suelen sugeriu que algum filiado que esteja na 60 

assembleia possa a vir fazer a Ata, Silvia disse que não pode e deve ser alguém da diretoria eleita. 61 

Alexandre respondeu que pelo tempo da gestão já estar encerrando é inviável incluir um secretário 62 



 
 
 

 

 
 

 

na diretoria ; (2) Escolha de delegado para a 160ª Plenária do SINASEFE     Alexandre disse que 63 

a Seção enviaria 2 delegados um pela diretoria e outro pela base, onde foi colocado o nome de duas 64 

servidoras que enviaram e-mail solicitando a inclusão no nome na assembleia para a participação 65 

como delegada para a plenária Layla e Debora, onde foi perguntado se mais alguém se candidataria 66 

a Fernanda incluiu o nome da Barbara. Fernanda questionou o porquê do envio apenas de 2 delegados. 67 

Alexandre respondeu que após reunião na direção e pelo financeiro foi acordado esse quantitativo, o 68 

servidor Ricardo se candidatou para participar como delegado, ficando para votação Layla, Debora, 69 

Barbara e Ricardo, Alexandre se candidatou para delegado pela Diretoria, onde ninguém se opôs e 70 

foi eleito por unanimidade, encaminhou –se a votação da base onde Ricardo Sampaio por maioria 71 

presente na assembleia foi eleito como delegado. Suelen disse que é importante fazer um relatório 72 

pós plenária. Fernanda disse da importância de levar mais um filiado como observador pela Seção, 73 

Suelen achou interessante deixar para uma próxima, devido ao financeiro, André disse que em uma 74 

próxima assembleia já deixar estabelecido o quantitativo de filiados que irão para a plenária. Fernanda 75 

questionou o sindicato para saber qual o valor em caixa, pois acredita haver caixa suficiente para 76 

levar mais um filiado, disse também que outras seções levam mais de 6 participantes, André disse 77 

para Fernanda que a antiga gestão não realizava metade das ações que a atual gestão vem fazendo 78 

como por exemplo cursos de formações, repasses para confraternização, gerando custos. Alexandre 79 

disse que a última viagem para a assembleia com mais participantes 5 no total teve um custo para a 80 

Seção de mais de 10 mil reais, ressaltou que sempre é bom ter a participação de novas pessoas nas 81 

plenárias. Silvia colocou que é bom limitar o quantitativo de duas pessoas para a participação na 82 

plenária desde que leve e traga repasses e perguntou se iria ter alguma outra votação, os presentes 83 

disseram não. Alexandre disse o valor em caixa do sindicato é de 45 mil, Fernanda disse que com o 84 

valor existe possibilidade de enviar mais um filiado para a plenária, Alexandre respondeu que é 85 

preciso ter um caixa para um possível ataque do atual governo. Alexandre abriu a planilha do balanço 86 

financeiro de 2018 onde foi exposto os meses de janeiro a dezembro detalhado com os gastos da 87 

Seção. Após a apresentação Fernanda propôs de levar mais um filiado para participação na plenária, 88 

André não concordou, pois, a servidora Silvia perguntou se ainda teria alguma votação e acabou 89 

saindo da assembleia após informar que não teria outra votação.  Alexandre abriu para votação se 90 

encaminharia a proposta da Fernanda de enviar mais um filiado após a saída da Servidora Silvia, e 91 

após votação a proposta de Fernanda foi rejeitada. Fernanda encaminhou outra proposta onde na 92 

próxima assembleia seja elaborada a comissão eleitoral para as eleição da Seção MS.. Esgotados os 93 



 
 
 

 

 
 

 

pontos de pauta, a assembleia que contou com a presença de 11 servidores, foi encerrada às 12h30min. 94 

E eu, Alexandre Francisco da Silva, lavrei e assinei a presente Ata. 95 


